
 
 

1 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 13 DE NOVEMBRE DE 
2017. 

A la ciutat de Girona, a les sis i cinc minuts de la tarda del dia tretze de novembre de 
dos mil disset, 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 
Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ I 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 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. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
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2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
Donar compte dels decrets dictats: 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a 
nomenament membres Junta de Govern Local. 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a 
nomenament tinents d'alcalde. 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a 
modificar la delegació de competències genèriques i específiques. 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a 
distribució material per àrees. 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a 
delegació signatura convenis i contractes. 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a 
mesa contractació. 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 2 de novembre de 2017 relatiu a 
rectificació Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 referent a l'organització 
política de la Corporació municipal. 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 6 de novembre de 2017 relatiu a 
revocació Decret de l'Alcaldia dictat en data 31 d'octubre de 2017 de delegacions 
genèriques i específiques. 
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 tercer trimestre 2017. 
 
3. RATIFICACIONS. 

Expedient 2016014422. Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 
2017 relatiu a aprovar l'acceptació de l'atorgament provisional de la subvenció del 
Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Indústries Culturals i 
Creatives de Girona i el seu entorn territorial, emmarcat en la RISC3CAT i en el 
programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, i de la presentació d’al·legacions.  
 
PROPOSTES. 

Comissió Informativa d’Alcaldia 

4. Expedient 2017042339. Aprovar el nomenament dels representants municipals en 
les diferents institucions i organismes públics on és preceptiva la representació 
municipal.  

5. Expedient 2017042339. Aprovar la modificació de les comissions informatives. 

6. Expedient 2017042339. Aprovar la modificació de l’acord de personal eventual. 
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7. Expedient 2017042339. Aprovació de la modificació de l’acord de Ple de data 29 de 
juny de 2015 referent a l’actualització de les retribucions del personal amb dedicació 
exclusiva o parcial. 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 

8. Expedient 2016009694. Resolució de les hores no prestades els mesos de 
novembre i desembre de 2016, i gener, febrer I marc de 2017. 

9. Expedient 2012001571. Abonament a FUNDACIÓ MAS XIRGU de l’import de 5% 
de les facturacions corresponents al quatrimestre març-juny 2017. 

10. Expedient 2016009694. Abonament a la FUNDACIÓ MAS XIRGU, de l’import del 
8% de les facturacions corresponents al quatrimestre març-juny 2017. 

11. Expedient 2016009694. Abonament a EULEN, S.A., de l’import del  8% de les 
facturacions corresponents al quatrimestres març-juny 2017. 

12. Expedient 2012001571. Revisió d’IPC del contracte dels serveis de neteja establert 
amb la Fundació Mas Xirgu fins a nova formalització. 

13. Expedient 2016009694. Modificar les prestacions derivades del contracte dels 
serveis de neteja establert amb l’empresa “Eulen, S.A.”. 

14. Expedient 2016028135. Aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal 
(M.A.). 

Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme. 

15. Expedient 2017036522. Adhesió a la marca Ciutats amb caràcter de l’Agència 
Catalana de Turisme. 

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

16. Expedient 2016017331. Aprovació provisional de la  modificació puntual del PGOU 
67 Ajusts de límits i sistemes del Pla Especial Devesa (M.A.). 

17. Expedient 2014016124. Aprovació inicial del Pla Especial Devesa (M.A.). 

Comissió Informativa de Cultura. 

18. Expedient 2017041818. Declaració de festivals estratègics per a la ciutat de Girona 
(2018-2020). 

19. PROPOSTES URGENTS. 

MOCIONS ENTITATS 
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20. Expedient 2017037837. Moció que presenta l’entitat CCOO referent a la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació. 

MOCIONS 

21. Expedient 2017042858. Moció que presenta el grup municipal d’ERC-MES per la 
llibertat de les preses i presos polítics. 

22. Expedient 2017042911. Moció que presenta el grup municipal de C’s sobre la 
millora de les condicions econòmiques en busos urbans i sobre la millora de les 
condicions econòmiques en busos urbans i zones d’estacionament regulat per a 
perceptors de la renda mínima de ciutadania o salari mínim professional. 

23. Expedient 2017042914. Moció que presenta el grup municipal de C’s per garantir 
la neutralitat institucional de l’Ajuntament. 

24. Expedient 2017042945. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per 
Girona per a la realització d’activitats de la participació juvenil. 

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 2017010060 a la número 
2017021885, des de 1 d'octubre de 2017 fins a 31 d'octubre de 2017. 
 
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 6 d'octubre 
de 2017 (ordinària), 13 d'octubre de 2017 (ordinària), 20 d'octubre de 2017 (ordinària), 
i 27 d'octubre de 2017 (ordinària).  
 
25. PRECS I PREGUNTES.  
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona tarda. Donaríem inici 
a aquest Ple ordinari del mes de novembre. En primer lloc, el primer punt de l’ordre del 
dia seria Informe de Presidència, com és habitual. Respecte... Disculpin, un segon. 
(Veus de fons.) Ah, d’acord. Disculpin, perquè estava mostrant els meus dubtes a 
Secretaria que no aprovàvem l’acta del Ple anterior, és perquè com recordaran va ser 
en dates posteriors, doncs encara no s’ha tingut temps de passar la mateixa acta. De 
totes formes, també permetin-me donar la benvinguda perquè hi ha un grup..., a 
tothom, a tot el públic que està aquí, però especialment hi ha un grup d’estudiants 
d’educació social, d’una assignatura que es diu Polítiques Socials i Legislació, alguna 



 
 

5 
 

cosa així, doncs benvingudes, ens agrada que la ciutadania s’acosti als plens i espero 
que us sigui interessant assistir a aquest Ple ordinari. 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Per tant, entraríem ja al punt d’Informes de Presidència, que en aquest cas saben 
vostès que sempre faig una miqueta d’informe respecte al projecte ferroviari, com 
avancen les obres i també sobre l’informe socioeconòmic, sobretot relatiu a l’ocupació. 
Quant al primer dels temes, tornar-los a recordar que les obres avancen amb els 
terminis molt propers, molt aproximats als que ens van ells comunicar quan van 
confeccionar el cronograma que tots vostès coneixen i, per tant, en principi va en bon 
camí. 

I en segon lloc, respecte als informes de presidència relatius a l’ocupació, enguany, al 
finalitzar el mes d’octubre d’enguany, les persones que consten inscrites com a 
registrades a l’atur de la ciutat de Girona són 5.146 persones, que suposa un augment 
escàs, però remarcable, d’un 3 i mig per cent. Saben vostès que els mesos de final 
d’any i de primer d’any sempre la tendència habitual és de pujar una miqueta per 
després tornar a reduir quan s’arriba al febrer-març. Suposo que estem en aquest inici 
de tendència, saben que m’agrada destacar les variacions interanuals, perquè són les 
que són significatives, les que ens poden fer conèixer com està evolucionant el mercat 
de treball a la ciutat de Girona i aquí és important destacar que hi ha una reducció, és 
a dir, de l’any passat a aquest any hi ha una reducció d’una mica més de quatre-
centes persones aturades, suposa un 7 i escaig per cent menys, és a dir, de reducció 
interanual, és la tercera més important dels dotze darrers anys en un mes d’octubre, 
des de 2008 mai havia esta tan baix l’atur a la ciutat de Girona en un mes d’octubre. 
Per tant, aquesta és la tendència que crec que cal destacar perquè així es veu 
realment les variacions més a mig termini i que en principi són positives, però com 
sempre diguem no ens conformem amb aquestes xifres, mentre hi hagi alguna 
persona aturada a la ciutat, en cap cas ens podem sentir satisfets i hem de seguir 
treballant perquè es redueixi encara més. Per tant, només esmentar això, que portem 
quaranta-set mesos consecutius de reducció interanual de l’atur registrat. 

I quant a les persones afiliades a la Seguretat Social, saben que anem sempre un mes 
enrere, perquè estem amb dades del setembre, hi ha 72.000 i escaig persones 
afiliades, que suposa un 3 i escaig per cent més que l’anterior mes d’agost. I el que és 
més important és que hi ha 5,38 per cent més de persones afiliades a la Seguretat 
Social que l’any anterior. Per tant, aquestes dues dades, la de la reducció interanual 
de l’atur i la de l’augment de les persones afiliades en aquestes xifres de sets i de 
cincs «i picos» doncs són les que tenen interès de cares a l’anàlisi. 

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a nomenament 
membres Junta de Govern Local. 
Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 que fa 
referència a l'aprovació de la configuració de la Junta de Govern Local. 
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Segon.- APROVAR la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat 
municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels següents membres: 

- President : 
L'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, Sr. Marta Madrenas i Mir 

- Vocals : 
Primer Tinent d'Alcalde Sr. Eduard Berloso i Ferrer 
Segona Tinenta d'Alcalde Sra. Maria Àngels Planas i Crous 
Tercera Tinenta d'Alcalde Sra. Glòria Plana i Yanes 
Quarta Tinenta d'Alcalde Sra. Isabel Muradàs i Vázquez 
Cinquè Tinent d'Alcalde Sr. Joan Alcalà i Quiñones 
Sisè Tinent d'Alcalde Sr. Carles Ribas i Gironès 
Segon.- La Periodicitat i determinació del dia i hora de celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local de conformitat amb l'establert a l'art.41.1 del 
ROM ha estat determinada en l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 29 de juny de 2015, celebrant-se les esmentades sessions els 
divendres de cada setmana a les 9-15 hores. 
Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual es donar 
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, 
ostentarà per delegació d'aquesta les competències següents: 
EN MATERIA D'URBANISME 

- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic 
derivat següents: 

a) Els Plans Parcials Urbanístics. 
b) Els Plans Especials Urbanístics. 
c) Els Plans de Millora Urbana 
- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d'urbanització ordinaris o complementaris. 
- Admissió a tràmit i aprovació prèvia dels projectes en sol no urbanitzable 
regulats per l'art.47.4 i 49 del Decret Legislatiu 1/2.010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. 
- En general l'aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o de 
gestió urbanística que desenvolupi el planejament general i no estigui atribuïda 
la seva competència al Ple de la Corporació. 
- Atorgar, denegar, modificar, prorrogar o declarar la caducitat de les llicències 
urbanístiques d'obra major regulades a l'Ordenança municipal d'obres. 

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI. 
- Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats 
amb la seva àrea d'actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels següents 
límits : 
1.1 Respecte els contractes administratius típics quan el seu import sigui 
superior a la quantia prevista per a la contractació menor, i no excedeixi de 
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6.000.000 euros, ni superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, 
sempre que la seva durada no sigui superior a quatre anys, inclosos els de 
caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. 
1.2 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la 
contractació administrativa. 
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que 
s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu 
inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i 
interpretació, llevat dels actes de reconeixement d'obligacions, en relació amb 
els quals la competència dels regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a 
les signatures dels corresponents documents comptables 
2.- Aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan superin la quantia 
prevista per a la contractació menor , i no superin el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i en tot cas la quantitat de 6.000.000 euros i estiguin 
previstos al pressupost. 
3.- Aprovació dels expedients i adjudicació de les concessions sobre els bens 
propis i l'adquisició de bens i drets quan el seu import superi els 600.000 euros 
si be no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni en tot cas 
la quantitat de 3.000.000 euros així com l'alienació del patrimoni que no superi 
el percentatge ni la quantia indicada. 

EN MATÈRIA D'ACTIVITATS. 
- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats 
incloses a l'annex II de la Llei 20/2.009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 
- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats 
regulades per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives 
- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors relatives als centres de 
culte, regulats per la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de Centres de Culte. 

EN MATÈRIA DE PERSONAL 
- Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla de 
personal aprovada pel Ple de la Corporació. 
- Aprovar les Bases de les proves de selecció de personal funcionari, de 
carrera o interí, o laboral, fix o temporal, i pels concursos de provisió de llocs 
de treball, així com les seves convocatòries, sens perjudici del que disposa 
l'art.99.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local en la seva 
redacció actual. 
- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació, a excepció de les 
que comportin la separació del servei 

 
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
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- Aprovació de les bases que regularan l'atorgament de subvencions per part de 
la Corporació municipal a persones físiques o jurídiques per la realització 
d'activitats d'interès públic o social, així com la corresponent convocatòria i 
atorgament de les mateixes, prèvia formulació de proposta per la comissió 
corresponent. 

- Aprovar l'atorgament d'ajuts i subvencions directes a persones físiques o 
jurídiques per al realització d'activitats d'interès públic o social ( art.15 c) de 
l'Ordenança Municipal Subvencions ), així com la minuta del corresponent 
conveni regulador de l'ajut o subvenció, amb l'excepció de les ajudes 
d'emergència social. 

EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
- Incoació i resolució dels expedients de responsabilitat 
patrimonial. 

EN MATERIA D'HISENDA 
- Modificació de preus públics de diferents activitats i serveis municipals 
- Aprovació dels padrons dels diferents recursos de naturalesa tributària. 
- Aprovació de calendari de pagament de recursos de naturalesa tributària i 
d'altres ingressos públics. 
- Aprovar la prorroga de l'autorització a entitats de dipòsit perquè actuïn com a 
entitat col·laboradores de l'Ajuntament de Girona en la recaptació de tributs i 
preus públics en la modalitat de cobrament en finestreta única. 

EN MATÈRIA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
-Aprovació dels expedients d'ordenació de la mobilitat que comportin canvis 
de sentit de circulació i regulacions del trànsit d'àmbit de barri o superior. 
- Concessió, revocació i autorització de les transmissions de llicències de taxi. 
-Atorgament d'autoritzacions d'ocupació de conductes de titularitat municipal 
instal·lats en el domini públic. 

EN MATERIA DE SERVEIS A LES PERSONES 
- Aprovar les convocatòries i bases de premis i beques de treballs de recerca i 
altres 
- Aprovar la programació d'activitats de la Xarxa de Centres Cívics. 
- Aprovació dels plans d'autoprotecció i emergència dels edificis 
municipals. 

EN MATÈRIA DE COMERÇ 
-Aprovar les concessions i traspassos de les parades de Mercat de Majoristes 
de Fruites i verdures de Girona ( MERCAGIRONA ) i del Mercat municipal 
d'abastaments de Girona ( MERCAT DEL LLEÓ ) 
-Autoritzacions i traspassos de les parades dels mercats de marxants. 

D'ALTRES MATÈRIES 
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- Aprovació de convenis de col·laboració amb ens de naturalesa pública o bé 
amb associacions i fundacions privades o d'altres ens de naturalesa privada i 
en el seu cas l'autorització i disposició de la corresponent despesa. 
Segon.- Les delegacions efectuades podran ésser revocades o abocades per 
l'Alcaldia en qualsevol moment, no sent susceptibles de ser delegades en cap 
altre òrgan. 
En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern, en virtut d'aquesta 
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, 
en la part expositiva, del text següent: 
"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta Junta de Govern 
en virtut de la delegació efectuada per l'Alcalde/essa-President/a, mitjançant 
Decret ...... de data ......" 
Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats per aquesta Alcaldia 
com a titular de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir 
informada de l'exercici de la delegació, i seran immediatament executius i 
presumptament legítims. 
Tercer.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l'art. 44.2 
del Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, 
tindran efecte des de el dia següent a l'adopció de la present resolució, sens 
perjudici de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i 
tindran caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat d'advocació per part 
d'aquesta Alcaldia. 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els Regidors afectats. 
Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en 
compliment del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic dels ens locals. 
Sisè. DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del ROF. 

Setè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a nomenament tinents 
d'alcalde. 
Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia dictat en data 18 de març de 2016 de 
nomenament dels Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament. 
Segon.- NOMENAR Tinents d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes des del dia 
d'avui, als/a les Regidors/Regidores membres de la Junta de Govern Local que a 
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continuació es detallen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els 
casos de vacant, malaltia o qualsevol d'altre impossibilitat: 

- Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Eduard Berloso Ferrer 
- Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Maria Àngels Planas Crous 
- Tercera Tinenta d'Alcalde : Sra. Glòria Plana i Yanes 
- Quarta Tinenta d'Alcalde : Sra. Isabel Muradàs Vázquez 
- Cinquè Tinent d'Alcalde: Sr. Joan Alcalà Quiñones 
- Sisè Tinent d'Alcalde : Sr. Carles Ribas Gironès 

Tercer.- ESTABLIR que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran 
desenvolupades pels Tinents d'Alcalde, de conformitat amb l'ordre establert a 
l'apartat anterior, amb l'excepció de l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons 
bancaris que seran exercides per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Règim 
Interior. 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als Tinents d'Alcalde afectats, als efectes de la 
seva acceptació del càrrec, fent-los constar que hauran de mantenir informada 
aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a Alcalde accidental, no 
podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per 
aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves. 
Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió plenària que es convoqui. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a modificar la delegació 
de competències genèriques i específiques. 
Primer.- REVOCAR el Decret d'Alcaldia de data 18 de març de 2016 de delegació de 
competències genèriques i específiques a favor dels membres que integren la Junta 
de Govern Local. 
Segon.- ATORGAR a favor dels membres que integren la Junta de Govern Local que 
a continuació es relacionen una delegació general d'atribucions de gestió i resolució 
dels assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació d'acord amb la definició 
funcional de cada àrea determinada resolució de data 31 d'octubre de 2017, i amb els 
camps d'actuació que a títol merament enunciatiu es recullen en el punt dispositiu 
segon de la present resolució respecte de cada Àrea : 
 

REGIDOR/REGIDORA ÀREA 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, 
Seguretat i Cooperació 
Sra. Maria Àngels Planas i Crous  Hisenda i Règim Interior 

Sra. Glòria Plana i Yanes              Promoció; desenvolupament local i 
turisme  

Sra. Isabel Muradàs i Vázquez     Educació i Esports 
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Sr. Joan Alcalà i Quiñones           Urbanisme, activitats, mobilitat i via 
Pública  
Sr.Carles Ribas i Gironés Cultura 

Tercer.- Aquesta delegació general comportarà tant la facultat de direcció de l'Àrea 
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la signatura de quants documents de 
tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets, que siguin 
necessaris per a l'execució de la delegació, i en especial les que a continuació 
s'indiquen, sempre que no estiguin delegades de forma expressa a favor d'un regidor 
adscrit a l'àrea: 
PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D'ÀREA 

1.- Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats 
amb la seva àrea d'actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels següents 
límits : 
1.1 Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en 
cada moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
1.2 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la 
contractació administrativa. 
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que 
s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu 
inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i 
interpretació, llevat dels actes de reconeixement d'obligacions, en relació amb 
els quals la competència dels regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a 
les signatures dels corresponents documents comptables. 
2.- Aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan no superin la quantia 
prevista per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
3.- Aprovació dels expedients i adjudicació de les concessions sobre els bens 
propis i l'adquisició de bens i drets quan el seu import no superi els 600.000 
euros ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com l'alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada. 
4.- L'exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la 
seva àrea, comportant l'esmentat exercici la incoació del corresponent 
expedient i imposició de les corresponents sancions així com en el seu cas la 
resolució dels corresponents recursos interposats. Tot això sen perjudici de la 
corresponent instrucció de l'expedient pel funcionari de carrera que tingui 
atribuïda la responsabilitat de la unitat administrativa corresponent o d'altres 
unitats administratives. 
5.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de 
les àrees i acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les 
mateixes i si s'escau la interposició de qualsevol recurs derivats dels 
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procediments de reintegraments incoats per l'Administració atorgant de la 
subvenció. 
6.- La gestió i resolució de l'aprovació de la liquidació de la taxa i si s'escau de 
les bonificacions per a l'ocupació dels espais públics dels edificis adscrits a la 
seva àrea així com per l'ocupació de la via pública en activitats relacionades 
amb l’àrea. 
Sens perjudici d'això, i a efectes de delimitació de l'àmbit d'actuació de 
cadascuna de les Àrees, correspondran a aquestes, a títol merament 
enunciatiu i no exhaustiu, els camps d'actuació i matèries següents : 

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, COOPERACIÓ I PARTICIPACIÓ 
SOSTENIBILITAT 

- Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans de sostenibilitat municipal 
- Cementiri i serveis funeraris, que inclou la concessió i denegació de 
concessions de nínxols i sepultures i la expedició dels corresponents títols 

ASSOCIACIONISMES 
- Direcció i gestió de les competències municipals en matèria 
d'associacionisme, igualtat i voluntariat. 
- Autoritzar l'ocupació temporal d'ús de la via pública per a la realització 
d'activitats per part d'entitats sense ànim de lucre 
- Cessió de material municipal necessari per a la realització d'activitats per 
part d'entitats sense ànim de lucre. 
- Altes, baixes i modificacions del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes 

SEGURETAT 
- Prefectura superior de la Policia local. 
- Seguretat ciutadana 
- Concessió, modificació o denegació de llicències per a la tinença i ús 
d'armes d'aire comprimit, d'acord amb la legislació específica vigent. 
- Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en 
règim de transport especial. 
- La col·laboració en relació amb l'educació vial. 
- La tramitació de denúncies per infraccions en matèria de transports a 
l'administració competent. 
- Gestió, direcció i control sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància 
en instal·lacions i/o equipaments municipals. 
- Gestió, direcció i control sobre la utilització i instal·lació de videocàmeres amb 
finalitats de seguretat pública per les forces i cossos de seguretat en espais 
públics. 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans, programes i activitats en matèria 
de seguretat ciutadana. 
- Protecció Civil 
- Convocar i presidir les reunions de la Comissió Municipal de Protecció Civil. 

- Aprovar les homologacions de la Comissió municipal de protecció civil dels 
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plans d'autoprotecció de les empreses, establiments, centres, dependències, 
instal·lacions o activitats d'interès per al protecció civil local. 
- Gestió dels plans d'autoprotecció de centres i activitats de titularitat municipal 
en el registre electrònic de plans d'autoprotecció de la Generalitat de 
Catalunya. 
- Activació i desactivació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant 
de qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat 
pública que ho requereixi, i subsidiàriament, l'activació dels plans 
d'autoprotecció, declarar-ne la desactivació si l'evolució de la situació ho 
permet. 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- En general, qualsevol altre activitat relacionada amb l'Àrea, de competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a 
favor d'un altre regidor o regidora. 
-Signatura dels impresos oficials del Ministeri de l'Interior per a l'expedició de 
targetes d'armes d'aire comprimit AIRSOFT i PAINTBALL. 
-Col·laborar en l'execució de les ordres i mesures judicials imposades als 
adolescents i joves i amb les penes i mesures penals alternatives imposades a 
la població adulta, així com la col·laboració en programes d'atenció a les 
víctimes de delictes de Girona, i amb els processos de reinserció que se'n 
derivin, en el marc de l'adhesió de l'Ajuntament de Girona als convenis signats 
entre el Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACMC). 

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

- Proposta d'establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics 
- Inspecció tributària 
- Recaptació tributària 
- Planificació, proposta i gestió pressupostària 
- Vist i plau dels certificats de bens 
- Vist i plau dels certificats d'altes i baixes d'activitats econòmiques 
- Vist i plau dels certificats de dades pressupostàries, comptables i de gestió 
econòmica i financera en general 
- Secretaria General 
- Vicesecretaria 
- Assessoria jurídica 
- Diligenciació dels llibres oficials d'actes acreditatius de l'adopció d'acords 
pels òrgans col·legiats municipals i dels llibres oficials de Decrets d'Alcaldia 
- Activitats estadística, resolució dels expedients de baixa i d'alta en el padró 
municipal d'habitants i vist-i plau dels certificats d'empadronament. 
- Coordinació processos electorals 
- Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i Registre d'entrada i sortida de 
documents. 
- Política i gestió de personal 
- Informàtica, i en particular el Pla d'implantació de l'Administració electrònica 



 
 

14 
 

- Portal de transparència 

- Incoació d'expedients disciplinaris en matèria de personal 
- Vist i plau de certificacions en matèria de situacions administratives i de 
serveis prestats 
- Atorgament de bestretes i avançament de nòmina 
- Aprovació de convenis d'alumnes en pràctiques 
- Concessió d'ajuts socials regulats en l'acord-conveni del personal al servei 
de l'Ajuntament 
- Aprovació de reconeixement de triennis 
- Aprovació canvis de torn de la Policia 
- Aprovació de permisos, llicències, excedències i mesures de conciliació del 
personal al servei de la Corporació. 
- Nomenament del personal funcionari i contractació del personal laboral, així 
com la finalització del contracte de personal laboral. 
- Aprovació de dietes i desplaçaments del personal de la Corporació municipal. 
- Autorització dels cursos del personal de l'Ajuntament. 
- En general, qualsevol altre activitat relacionada amb l'Àrea, de competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a 
favor d'un altre regidor o regidora 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

- Autoritzacions i denegacions d'ocupació de la via pública per Fires i Mercats 
al carrer 
- Autoritzacions i denegacions d'ocupació d'activitats econòmiques a la via 
pública. 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- Gestió del Festival "Girona, Temps de 
Flors". 

TURISME 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- Planificació, direcció i gestió de la política turística i congressual, les seves 
línies estratègiques i els projectes d'actuació. 
- Direcció i gestió de les Oficines de Turisme (Oficina Rambla i Oficina Punt de 
Benvinguda). 
- Autoritzacions i denegacions d'esdeveniments turístics a la via publica. 
- Signatura de convenis amb altres administracions, entitats i associacions per 
a la promoció del turisme i congressos. 
- Concessió del servei de "Girona, city tour",Trenet turístic. 
- Aprovació i gestió de les campanyes promocionals de la destinació turística i 
congressual. 
- Vistiplau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- Peticions i tramitació de subvencions i programes europeus d'àmbit turístic i 
congressual. 
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ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS EDUCACIÓ 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i obres de millora de les 
escoles d'educació infantil i primària públiques. 
- Gestió dels usos fora del horari i calendari escolar de les escoles d'educació 
infantil i primària públiques 
- Programació, coordinació i gestió del Programa de Recursos Educatius 
adreçat a centres educatius i ciutadania. 
- Accions per a l'impuls de Girona, ciutat educadora 
- Programació i gestió de projectes educatius diversos adreçats als centres 
educatius i/o ciutadania 
- Projectes i accions diversos relacionats amb la planificació escolar i 
l'escolarització 
- Secretaria tècnica de consells de participació relacionats amb Educació 
(Consell Municipal d'Educació, Consell d'Infants) 
- Suport a la representació municipal en els consells escolars dels centres 
educatius de la ciutat 
- Gestió de les escoles bressol municipals 
- Normativa i gestió de la preinscripció i matriculació a les escoles bressol i 
llars d'infants de la ciutat sostingudes amb fons públics 
- Coordinació Pla d'Infància 
- Premis i beques municipals d'Educació 
- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb 
l'àrea 

ESPORTS 
- Gestió i coordinació de les instal·lacions esportives municipals i dels usos 
que si porten a terme. 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i de millora de les 
instal·lacions esportives municipals (pavellons, camps de futbol, piscines i de 
pistes poliesportives públiques i escolars) i d'espais esportius públics . 
- Promoure la pràctica esportiva i promoció de l'esport a la ciutat, adreçada a 
les diferents franges d'edat i vessants esportives. 
- Programació i gestió de projectes esportius, adreçats a les entitats, centres 
educatius i a la ciutadania en general. 
- Donar suport a l'organització dels projectes, activitats o esdeveniments 
puntuals, que puguin portar a terme les entitats, associacions o empreses. 
- Secretaria tècnica del Consell Municipal de l'Esport, com a òrgan de 
participació sectorial. 
- Accions per potenciar que la ciutat, sigui un referent com a Destinació de 
Turisme Esportiu 
- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l'àrea 

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PUBLICA 
URBANISME 

- Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial de la 
ciutat, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament 
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urbanístic 
- Gestió urbanística i execució urbanística, inclosos els seus instruments de 
gestió 
- Edificació, que inclou, entre d'altres matèries, la tramitació, concessió, 
modificació, denegació, concessió de prorrogues i expedició de llicències 
urbanístiques i d'altres autoritzacions, i el control de l'activitat relacionada amb 
les declaracions i comunicacions de caràcter urbanístic previstes al Reglament 
de Protecció de la Legalitat Urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de 
maig, la Llei 16/2015 de simplificació administrativa i l'Ordenança municipal 
d'obres, excloses les llicències d'obres majors, així com l'expedició d'aquestes 
últimes, un cop atorgades per l'òrgan competent. 
- Rehabilitació urbana i control del deure de conservació 
- Vist-i-plau dels certificats de qualificació urbanística, d'obra nova i antiguitat, 
de compatibilitat urbanística. 
- Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la potestat d'imposar les 
corresponents sancions i d'ordenar la restauració de l'ordre jurídic infringit. 

ACTIVITATS 
- Suspensió inscripció de comunicacions al Registre Municipal d'Activitats 
- Requeriments d'inspecció i control d'activitats subjectes al règim de 
comunicació prèvia 
- Autorització inici 
d’activitats 

MOBILITAT I VIA PUBLICA 
- Pla de Mobilitat Urbana 
- Regulació, ordenació i gestió de la via pública en matèria de trànsit 
- Pla d'accessibilitat a la via pública 
- Transports públics de competència municipal 
- Gestió, direcció i control de realització de les obres municipals de reparació 
simple, restauració o rehabilitació i conservació i manteniment de l'espai públic 
i equipaments públics (calçades, voreres, zones de jocs infantils, senyalització, 
mobiliari urbà, semàfors i altres elements de regulació del trànsit) que en cada 
exercici el pressupost municipal assigni a l'àrea 
- Concessió, modificació i denegació d'autoritzacions d'utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials al sol, vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat 
municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques 
siguin necessàries per a la seva realització 
- Ocupació de la via pública d'ús comú especial amb excepció de terrasses, 
missatges publicitaris sobre edificis i d'aquelles matèries de competència 
d'altres àrees 
- Concessió de guals i entrades de vehicles 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- La tramesa i signatura de les comunicacions de qualsevol mena que hagin 
de cursar-se als ciutadans, referides a la via pública i seguretat. 

- Circulació, que comporta en tot cas l'incoació i resolució dels expedients 



 
 

17 
 

sancionadors en matèria de trànsit. 
- Llicències i autoritzacions relatives a l'ocupació de la via pública o de terrenys 
d'ús públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular entre d'altres, la 
instal·lació de contenidors de runa, casetes d'obres, bastides, reserva de 
càrrega i descarrega. 
- En general qualsevol altre activitat relacionada amb l'Àrea, de competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a 
favor d'un altre regidor o regidora. 

ÀREA DE CULTURA 
CULTURA 

- Direcció, gestió i coordinació dels projectes, programes i serveis culturals 
adscrits a la regidoria 
- Aprovació de projectes, programacions i activitats culturals generals i dels 
projectes i les programacions dels diferents serveis i equipaments culturals. 
- Direcció, gestió i coordinació dels equipaments adscrits a cultura, i aprovació 
de les autoritzacions d'ús. 
- Coordinació amb les fundacions de caràcter cultural i de dependència 
municipal adscrites a la regidoria (Fundació Auditori Palau de Congressos de 
Girona, Fundació Rafael Masó i Fundació Museu del Cinema - Col·lecció 
Tomàs Mallol) 
- Valoració de programes de suport a projectes i esdeveniments proposats per 
entitats i/o empreses culturals. 
- Autoritzacions i denegacions d'activitats culturals en equipaments culturals i a 
la via pública. 
- Aprovació de contractes de creació i interpretació artística i literària i 
d'espectacles, tot i que superin el límit previst per a la contractació menor, 
sempre que estiguin inclosos en el supòsit d) de l'article 170 del Text Refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 
- Secretaria tècnica dels consells municipals de participació en matèria 
cultural (Consell de les Arts i de la Cultura). 
- Vistiplau en certificats i documents acreditatius de participació en cursos i 
activitats culturals municipals. 

 
Tercer.- EFECTUAR a favor dels regidors que a continuació es relacionen una 
delegació especifica d'atribucions sobre els assumptes que a continuació es 
relacionen: 
ÀREA 
Alcaldia 
REGIDOR 
Sra. Eva Palau Gil  
ASSUMPTE 
Igualtat, Drets Socials i Habitatge 
REGIDOR 
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Sra. Glòria Plana Yanes  
ASSUMPTE 
Ocupació 
REGIDOR 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà  
ASSUMPTE 
Unitat Municipal d'anàlisi territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors 
REGIDOR 
Carles Ribas  
ASSUMPTE 
Joventut 
ÀREA 
Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 
REGIDOR 
Sr. Narcís Sastre i Fulcarà  
ASSUMPTE 
Paisatge i Habitat urbà 
REGIDOR 
Sra. Eva Palau i Gil  
ASSUMPTE 
Salut Pública i Seguretat en el Treball 
REGIDOR 
Sr. Cristobal Sánchez i Torreblanca  
ASSUMPTE 
Cooperació 

PER A TOTS ELS REGIDORS AMB DELEGACIÓ ESPECIFICA I RESPECTE ELS 
ASSUMPTES DELEGATS 

1.- Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats 
amb la seva àrea d'actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels següents 
límits : 
1.1 Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en 
cada moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
1.2 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la 
contractació administrativa. 
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Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que 
s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu 
inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i 
interpretació, llevat dels actes de reconeixement d'obligacions, en relació amb 
els quals la competència dels regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a 
les signatures dels corresponents documents comptables. 
2.- Aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan no superin la quantia 
prevista per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
3.- Aprovació dels expedients i adjudicació de les concessions sobre els bens 
propis i l'adquisició de bens i drets quan el seu import no superi els 600.000 
euros ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com l'alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada. 
4.- L'exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la 
seva àrea, comportant l'esmentat exercici la incoació del corresponent 
expedient i imposició de les corresponents sancions així com en el seu cas la 
resolució dels corresponents recursos interposats. Tot això sen perjudici de la 
corresponent instrucció de l'expedient pel funcionari de carrera que tingui 
atribuïda la responsabilitat de la unitat administrativa corresponent o d'altres 
unitats administratives. 
5.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de 
les àrees i acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les 
mateixes i si s'escau la interposició de qualsevol recurs derivats dels 
procediments de reintegraments incoats per l'Administració atorgant de la 
subvenció. 
6.- L'aprovació de la liquidació de la taxa i si s'escau de les bonificacions per a 
l'ocupació dels espais públics dels edificis adscrits a la seva àrea així com per 
l'ocupació de la via pública en activitats relacionades amb l'àrea. 
Sens perjudici d'això, i a efectes de delimitació de l'àmbit d'actuació de 
cadascuna de les delegacions especifiques , correspondran a aquestes, a títol 
merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d'actuació i matèries següents: 

DRETS SOCIALS I HABITATGE 
-Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions 
en matèria de serveis socials d'atenció primària, serveis socials especialitzats 
(Servei d'Atenció a la Gent Gran i les Dependències, Equip d'Intervenció en 
Violència de Gènere, Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència), centres 
cívics, llars de jubilats. 
-Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions 
en matèria d'habitatge. 
-Aprovar els plans directors que de manera expressa no siguin competència 
de la Junta de Govern Local o Ple. 
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-Aprovar programes municipals que recullen les actuacions concretes a 
realitzar durant l'any, de conformitat amb el que disposen les línies 
estratègiques dels plans directors que de manera expressa no siguin 
competència de la Junta de Govern Local o Ple. 
-Aprovar els ajuts econòmics d'urgència. 
-Ajuts econòmics extraordinàries per fer front a despeses de menjador escolar. 
-Aprovar factures farmàcies (corresponents a ajudes per a l'adquisició de 
medicaments realitzades per usuaris dels Serveis Bàsics d'Atenció Social 
Primària). 
-Autoritzar els usos dels equipaments i de les instal·lacions municipals 
adscrits a Serveis Socials i Habitatge. 
-Gestió, tramitació i aprovació de la realització de treballs en benefici de la 
comunitat en el marc de la normativa municipal sobre l'execució alternativa al 
pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Girona. 

JOVENTUT 
- Aprovació de plans d'actuació de tipus transversal en matèria de polítiques 
de joventut. 
- Gestió d'Espais Joves i altres equipaments juvenils, que comportarà. 
l'autorització d'ús d'espai a L'Estació Espai Jove i el Químics Espai Jove. 

- Gestió de serveis d'informació i d'orientació per a persones joves. 
- Programes de suport a associacions juvenils. 
- Gestió del programa municipal de casals d'estiu. 

- Aprovació dels programes d'activitats dels diferents 
centres. 

SEGURETAT EN EL TREBALL 
- Direcció i gestió en matèria de seguretat en el treball - prevenció de riscos 
laborals. 

SALUT 
- Direcció i gestió en matèria de salut. 
- Direcció i gestió dels centres municipals d'assistència. 

- Direcció i gestió del Centre Jove de Salut 
Integral. 

COOPERACIÓ 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i 
instal·lacions en matèria de cooperació. 

UMAT 
- Vist-i-plau dels certificats de nombre de policia. 
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Quart.- EFECTUAR a favor dels regidors/ores que a continuació es 
determinen una delegació especifica envers els projectes que a continuació 
es determinen : 
ÀREA REGIDOR PROJECTE 
Alcaldia           Sr. Carles Ribas i Gironés Projecte Ferroviari 
Alcaldia Sra. Eva Palau i Gil          Dinamització del territori ( que inclou 
les Fires de Sant Narcís i les festes Majors de Barris ) 

Aquesta delegació comporta la facultat de direcció i gestió dels esmentats projectes, 
així com la signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses les 
propostes de resolució i els decrets, que siguin necessaris per a l'execució dels 
esmentats projectes. 
Cinquè.- DELEGAR de forma indistinta a favor de tots els regidors del Consistori les 
competències que l'art.51.1 del Codi Civil atorgue a aquesta Alcaldia per a autoritzar 
els matrimonis civils que es celebrin en aquests municipi. 
Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis 
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d'un d'ells. 
Sisè.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor. 
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors i Regidores en virtut d'aquesta 
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 
"Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de 
la delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
......., de data ........" 
Les resolucions que s'adoptin per delegació, s'entendran dictades per aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir 
informada de l'exercici de la delegació, sent per tant aquestes, executives i 
presumptament legítimes 
Setè.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del ROF aquestes delegacions 
tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als 
Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors 
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d'advocació en base a la present resolució, sense necessitat 
d'una nova resolució expressa en aquest sentit. 
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que manifestin 
la seva acceptació. 
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Novè. - DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l'article 44.2 del 
ROF. 
Desè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a distribució material 
per àrees. 
Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 en el qual 
s'aprovava l'estructura de les diferents àrees d'aquesta Corporació. 
Segon.- APROVAR la nova organització política de la Corporació municipal en quan 
a la determinació de les diferents àrees en les que s'estructura la Corporació 
municipal, àmbit funcional de les mateixes i Tinents d'Alcalde i regidors/ores adscrits 
a cadascuna de les mateixes: 
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT i 
COOPERACIÓ 
Presidència : Eduard Berloso i Ferrer 
ASSOCIACIONS I PARTICIPACIÓ 

1. Polítiques de Barri 
2. Associacionisme 
3. Registre d'Entitats 
4. Ocupació de la Via pública 
5. Voluntariat 
6. Participació 
7. Regidories de barri 
8. Pressupostos participats 
9. Bústia 
d’avisos  

SOSTENIBILITAT 
1. Sostenibilitat. 
2. Aigües de Girona 
3. TRARGISA 
4. Girona + Neta 
5. Serveis ambientals 
6. Serveis funeraris i cementiris 
7. Brigades de cementiris 
8. Brigades de DDD, plagues i animals 
9. Brigades de parcs i jardins 
10. Pla integral de residus i serveis de neteja 
11. Taula de sostenibilitat 
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12. Control de plagues i 
animals 

SEGURETAT 
1. Seguretat Ciutadana 

2. Policia Municipal 
3. Agents cívics 
4. Protecció Civil 
5. Objectes perduts 
6. Dipòsit de vehicles 
7. Plans d'Emergència 
8. Treballs en benefici de la comunitat 

PAISATGE I HABITAT URBÀ 
1. Medi Ambient i Natural 
2. Devesa: Gestió i Pla especial 
3. Quatre Rius i Una Sèquia 
4. Qualitat ambiental i inspecció 
5. Qualitat sonora i contaminacions 
6. Sistemes naturals i biodiversitat 
7. Brigada Medi Ambient 
8. Gestió energètica 
9. Canvi climàtic 

 
Regidor delegat : Narcís Sastre i 
Fulcarà 

COOPERACIÓ 
1. Cooperació al desenvolupament 
2. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
3. Cooperació i agermanaments 

 
Regidor delegat: Sr. Cristóbal Sánchez i 
Torreblanca 

SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL 
1. Salut Pública 
2. Centre Jove de Salut Integral 
3. Prevenció i Avaluació de Riscos 
Laborals  
Regidora delegada : Sra. Eva Palau i Gil 

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR  
Presidència : Maria Àngels Planas i Crous 
HISENDA 
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1. Intervenció 
2. Tresoreria 
3. Gestió pressupostària 
4. Comptabilitat pressupostària i financera 

5. Control de l'execució pressupostària 
6. Gestió financera i Tresoreria 
7. Gestió tributària 
8. Recaptació 
9. Inspecció de tributs 
10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica 
11. Control d'entitats dependents de 
l'Ajuntament 

RÈGIM INTERIOR 

1. Secretaria General 
2. Vicesecretaria 
3. Secretaria administrativa 
4. Serveis Jurídics 
5. Contractació i Compres 
6. Patrimoni i inventari municipal 
7. Recursos Humans 
8. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
9. Formació 
10. Registre General 
11. Reprografia 
12. Estadística 
13. Servei de Porteria Major, Ordenances i neteja. 
14. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) 
15. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) 
16. Manteniment de l'edifici consistorial 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENTLOCAL I TURISME 
Presidència : Glòria Plana i 
Yanes 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
1. Planificació estratègica 
2. Observatori socioeconòmic 
3. Consell econòmic i social/ Agència promoció econòmica 
4. Programes desenvolupament local 
5. Foment del sector de la industria 
6. Programes captació inversions 
7. Programes i projectes europeus de promoció econòmica i desenvolupament 
local 
8. Innovació i Recerca 
9. Formació continuada 
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10. Temps de 
flors 

EMPRESA 

1. Promoció empresarial 
2. Economia de proximitat 
3. Foment de l'emprenedoria 
4. Cooperativisme 

 
COMERÇ 

1. Promoció del comerç 
2. Dinamització comercial 
3. Associacions de comerciants 
4. Mercats i fires al carrer 
5. Mercat municipal d'abastaments 
6. Mercagirona 
 

TURISME 
1. Planificació i gestió estratègica del turisme 
2. Promoció turística i congressual 
3. Turisme de negocis : captació i organització 
4. Desenvolupament, promoció i creació de productes i recursos turístics 
5. Congressos 
6. Girona City Convention Bureau 
7. Informació i atenció al visitant : Oficina de Turisme i Punt de Benvinguda 

 
ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS 
Presidència : Isabel Muradàs i Vázquez 
 
EDUCACIÓ 

1. Oficina Municipal d'Escolarització 
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental 
3. Escoles bressol 
4. Organisme Autònom d'Educació Musical 
5. Recursos Educatius 
6. Gestió escolar 
7. Consell Municipal d'Educació 
8. Consells Escolars de Centres 
9. Taules 
Territorials 

 
ESPORTS 

1. Servei Municipal d'Esports 
2. Promoció de l'esport 
3. Esport de base 
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4. Equipaments i pavellons municipals 
 
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
Presidència : Joan Alcalà i Quiñones 

URBANISME I ACTIVITATS 
1. Urbanisme 
2. Llicències 
3. Oficina del Pla General Municipal 
4. Planejament i gestió de l'ús del sòl 
5. Inspecció urbanística 
6. Disciplina urbanística 
7. Plans especials 
8. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA) 
9. Oficina de projectes  
MOBILITAT I VIA 
PUBLICA 
1. Mobilitat 
2. Coordinació de la Via Pública 
3. Circulació 
4. Pla d'Accessibilitat 
5. Pla de Mobilitat 
6. Estació d'autobusos 
7. Transports Municipals del Gironès 
8. Gestió de la Via Pública 
9. Multes 
10. Taula de Mobilitat 
11. Unitat operativa de serveis 
12. Brigades de manteniment i 
obres 

AREA DE CULTURA 
Presidència : Carles Ribas i Gironès 

CULTURA 
1. Gestió i equipaments culturals 
2. Lectura i Humanitats 
3. Biblioteques de Girona 
4. Escola Municipal d'Humanitats (EMHU) 
5. Arts Escèniques 
6. Teatre municipal 
7. Patrimoni i Museus 
8. Museu d'Història de Girona 
9. Museu d'Història dels Jueus i el Call 
10. Museu del Cinema 
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11. Fundació Rafael Masó. Casa Masó 
12. Museu d'Art Modern i Contemporani 
13. Música. 
14. Auditori de Girona 
15. Girona, ciutat de festivals 

16. Espai Marfà 
17. Arts Visuals i Audiovisuals 
18. Escola Municipal d'Art (EMA) 
19. El Bòlit. Centre d'Art Contemporani 
20. Cultura tradicional i popular 
21. Consell de les Arts i la Cultura 
22. Consell Participatiu per la Llengua 
23. Edifici modern 

 
Segon.- RESERVAR-SE per part de l'Alcaldia de la Corporació municipal les 
següents àrees i competències : 
Presidència : Sra. Marta Madrenas i Mir  
Vicealcalde : Sr. Eduard Berloso i Ferrer 
 
ALCALDIA 

1. Coordinació d'àrees 
2. Gabinet de l'Alcalde 
3. Relacions institucionals i protocol 
4. Agermanaments i relacions exteriors 
5. Oficina del Defensor de la Ciutadania 
6. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus 
7. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting 
8. Ajuntament Virtual, Ciutat intel·ligent i Smart City 
9. Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions 

JOVENTUT 

1. Joventut 
2. Consell Local de Joventut 
3. Centres joves 

 
Regidor delegat: Carles Ribas 
Gironès 

IGUALTAT I DRETS SOCIALS 
1. Equips d'Atenció Social Primària 
2. Plans comunitaris 
3. Benestar i família 
4. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència 
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5. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica 
6. Llar d'avis de Taialà 
7. Centres socials 
8. Consell Municipal de la Gent Gran 
9. Igualtat de gènere 
10. Inclusió social 
11. Consorci la Sopa 
12. Ajudes d'Emergència 

13. Consell de Cohesió Social 
14. Comissió Ciutat i Igualtat 
15. Xarxa de Centres Cívics 
16. Habitatge social: Habitatges de Girona 
17. Oficina Municipal 
d'Habitatge Regidora 
delegada: Eva Palau Gil  

OCUPACIO 

1. Ocupació 
2. Foment de l'ocupació 

 
Regidora delegada : Glòria Plana Yanes 

UNITAT MUNICIPAL D'ANÀLISI TERRITORIAL (UMAT) 
1. Unitat municipal d'anàlisi territorial 
Regidor delegat : Sr. Narcís Sastre 
Fulcarà 

DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI 
1. Fires de Sant Narcís 
2. Festes majors de barri 
Regidora delegada : Sra. Eva Palau i 
Gil 

PROJECTE FERROVIARI 
1. Projecte ferroviari 
Regidor delegat : Sr. Carles Ribas i Gironès 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que 
manifestin la seva acceptació. 
Quart.- DONAR COMPTE el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP de Girona 
Cinquè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi 
de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen 
els arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
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informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a delegació signatura 
convenis i contractes. 
Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia dictat en data 18 de març de 2016 referent 
a la delegació de signatures en convenis i contractes. 
Segon.- APROVAR d'acord amb allò que estableix l'article 12 de la Llei 40/2015 la 
delegació de la firma dels documents que a continuació es detallen: 

REGIDOR/A 
Carles Ribas 
Gironès  
MATÈRIA 
Cultura i Joventut  
 
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 
privades. 
- Contractes reguladors de l'atorgament de beques i ajuts a la creació i/o 
producció artística i de participació en residències i/o projectes artístics. 
 
REGIDOR/A 
Glòria Plana i Yanes  
MATÈRIA 
Promoció Econòmica, Empresa, Comerç, Turisme i Ocupació  
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 

privades. 
- Contractes reguladors de l'atorgament de beques i ajuts a la creació i 
producció de plans de dinamització comercial i i per al foment de l'ocupació i 
emprenedoria. 

 
REGIDOR/A 
Isabel Muradàs i Vázquez  
MATÈRIA 
Educació i Esports 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 
privades. 
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REGIDOR/A 
Joan Josep Alcalà i Quiñones 
MATÈRIA 
Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública  
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 

privades. 
- Publicació d'Edictes al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i al Tauler Edictal de 
Sancions de Trànsit (TESTRA). 
- Convenis Urbanístics en matèria de planejament i gestió. 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 
privades. 

 
REGIDOR/A 
Maria Àngels Planas i 
Crous  
MATÈRIA 
Hisenda i Règim Interior 
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 
privades. 
- Contractes personal laboral de l'Ajuntament. 
- Actes presa de possessió de funcionaris. 

 
REGIDOR/A 
Eva Palau Gil  
MATÈRIA 
Salut, Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Seguretat en el treball 
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 

privades. 
 

REGIDOR/A 
Eduard Berloso Ferrer  
MATÈRIA 
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Sostenibilitat, Associacions, Participació i 
Seguretat  
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 
privades. 
- Títols concessionals funeraris. 

 
REGIDOR/A 
Narcís Sastre Fulcarà  
MATÈRIA 
Paisatge i Habitat 
Urbà  
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 

privades. 
 

REGIDOR/A 
Cristòbal Sánchez Torreblanca  
MATÈRIA 
Cooperació  
 
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o 
privades. 

Tercer.- Les delegacions de signatura s'hauran d'exercitar en els termes i dins dels 
límits d'aquesta resolució, no sent susceptibles de ser delegades a favor d'un tercer. 
Eles actes que es firmin per delegació, s'entendran signats per aquesta Alcaldia com 
a titular de la competència originària, per la qual cosa al peu d'aquests escrits es farà 
constar : 
P.D. de signatura segons decret núm.... 

El/La ..... 
Signat :..... 

Quart.- Aquesta delegació de conformitat amb el que disposa l'art. 12 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, no requereix publicació, tindrà efectes des de el dia següent a 
la data d'aquest Decret, amb caràcter indefinit, sens perjudici de la potestat 
d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
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Cinquè.- NOTIFICAR la present resolució als funcionaris afectats, entenent-se 
acceptada aquesta delegació de signatura de forma tàcita, si en el termini de 24 
hores següents no es manifesta res en contra o es fa us de la delegació. 
Sisè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 relatiu a mesa contractació. 
Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia dictat amb data 30 de març de 2016 
referent a l'establiment amb caràcter permanent de la Mesa de Contractació. 
Segon.- APROVAR l'establiment amb caràcter permanent de la Mesa de Contractació 
que ha d'assistir als diferents òrgans de contractació de la Corporació municipal en 
els diferents procediments de licitació tant oberts, com restringits com negociats amb 
publicitat i si s'escau en el procediments negociats sense publicitat. 
Tercer.- ESTABLIR la següent composició de la Mesa de Contractació: 
President : 
L'Alcaldessa de la Corporació municipal : Sra Marta Madrenas Mir 
Suplent: El/la Tinent d'Alcalde per l'ordre establert en les Tinences d'Alcaldia.  
Vocals : El/la Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior: Sra. Maria Àngels 
Planas i Crous 
Suplent: El Tinent/ta d'Alcalde o regidor/a de l'Àrea corresponent en funció de la 
matèria objecte del contracte 
El/la cap d'àrea, servei o secció corresponent en funció de la matèria objecte del 
contracte 
Suplent : El Tècnic redactor del Plec de prescripcions Tècniques  
Un regidor de cadascun dels grups municipals 

ERC-MES-AM : 
Titular:Maria Mercè Roca i 
Perich  
Suplent: Pere Albertí i Serra 
PSC: 
Titular: Silvia Paneque Sureda 
Suplent: Joaquim Rodríguez 
Vidal 
CUP-Crida per Girona : 
Titular: Laia Pèlach 
Saget  
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Suplent: Lluc Salellas 
Villar 
C's: 
Titular: Míriam Pujola Romero 
Suplent : Manuel Vázquez 
Rodríguez 
PPC : 
Titular :Concepció Veray Cama 

 
El Secretari General de la Corporació, o en el seu cas el Vicesecretari o 
altre/a lletrat/da de serveis jurídics. 
L'Interventor de la Corporació municipal o en el seu cas la Viceinterventora o 
altre/a funcionari/a de serveis econòmics. 
La Cap de Contractació o en el seu cas un/a tècnic/a del servei de 
contractació i compres de la Corporació. 
Secretari : 
Un/a funcionari/a del servei de contractació i compres de la Corporació 
municipal o ,en el seu cas, un/a funcionari/a de l'Àrea de Règim Interior 

Quart.- Per a l'adequada composició de la Mesa de Contractació hauran d'assistir la 
majoria absoluta dels seus membres, i en tot cas serà preceptiva la presencia del 
Secretari i de l'Interventor de la Corporació municipal així com del President, o del 
suplent de qualsevol d'ells. 
Cinquè.- Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària que se celebri. 
Sisè.- PUBLICAR el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en 
el Perfil del contractant de l'Ajuntament. 
Setè.- NOTIFICAR la present resolució als membres titulars i suplents de la Mesa de 
Contractació. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 2 de novembre de 2017 relatiu a rectificació Decret 
de l'Alcaldia de data 31 d'octubre de 2017 referent a l'organització política de la 
Corporació municipal. 
Primer.-REVOCAR el Decret de l'Alcaldia dictat en data 31 d'octubre de 2017 referent 
a la nova organització política de la Corporació municipal en quan a la determinació 
de les diferents àrees en les que s'estructura la Corporació municipal. 
Segon.- APROVAR la nova organització política de la Corporació municipal en quan 
a la determinació de les diferents àrees en les que s'estructura la Corporació 
municipal, àmbit funcional de les mateixes i Tinents d'Alcalde i regidors/ores adscrits 
a cadascuna de les mateixes: 
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ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT i 
COOPERACIÓ 

Presidència : Eduard Berloso i 
Ferrer  
ASSOCIACIONS I 
PARTICIPACIÓ 
1. Polítiques de Barri 
2. Associacionisme 
3. Registre d'Entitats 
4. Ocupació de la Via pública 
5. Voluntariat 
6. Participació 
7. Regidories de barri 
8. Pressupostos participats 
9. Bústia d’avisos 

 SOSTENIBILITAT 

1. Sostenibilitat. 
2. Aigües de Girona 
3. TRARGISA 
4. Girona + Neta 
5. Serveis ambientals 
6. Serveis funeraris i cementiris 
7. Brigades de cementiris 
8. Brigades de DDD, plagues i animals 
9. Brigades de parcs i jardins 
10. Pla integral de residus i serveis de neteja 
11. Taula de sostenibilitat 
12. Control de plagues i animals 

SEGURETAT 
1. Seguretat Ciutadana 
2. Policia Municipal 
3. Agents cívics 
4. Protecció Civil 
5. Objectes perduts 
6. Dipòsit de vehicles 
7. Plans d'Emergència 
8. Treballs en benefici de la comunitat 

 
PAISATGE I HABITAT URBÀ 
1. Medi Ambient i Natural 
2. Devesa: Gestió i Pla especial 
3. Quatre Rius i Una Sèquia 



 
 

35 
 

4. Qualitat ambiental i inspecció 
5. Qualitat sonora i contaminacions 
6. Sistemes naturals i biodiversitat 
7. Brigada Medi Ambient 
8. Gestió energètica 
9. Canvi climàtic 

 
Regidor delegat : Narcís Sastre i 
Fulcarà COOPERACIÓ 
1. Cooperació al desenvolupament 
2. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 
3. Cooperació i agermanaments 

 
Regidor delegat: Sr. Cristóbal Sánchez i 
Torreblanca  
SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL 
1. Salut Pública 
2. Centre Jove de Salut Integral 
3. Prevenció i Avaluació de Riscos 
Laborals  
Regidora delegada : Sra. Eva Palau i Gil  
 
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
Presidència : Maria Àngels Planas i Crous 
HISENDA 
1. Intervenció 

2. Tresoreria 
3. Gestió pressupostària 
4. Comptabilitat pressupostària i financera 
5. Control de l'execució pressupostària 
6. Gestió financera i Tresoreria 
7. Gestió tributària 
8. Recaptació 
9. Inspecció de tributs 
10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica 
11. Control d'entitats dependents de 
l'Ajuntament  
 
RÈGIM INTERIOR 
1. Secretaria General 
2. Vicesecretaria 
3. Secretaria administrativa 
4. Serveis Jurídics 
5. Contractació i Compres 
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6. Patrimoni i inventari municipal 
7. Recursos Humans 
8. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació 
9. Formació 
10. Registre General 
11. Reprografia 
12. Estadística 
13. Servei de Porteria Major, Ordenances i neteja. 
14. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) 
15. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) 
16. Manteniment de l'edifici consistorial 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I TURISME 

Presidència : Glòria Plana i 
Yanes  
PROMOCIÓ ECONÒMICA 
1. Planificació estratègica 
2. Observatori socioeconòmic 
3. Consell econòmic i social/ Agència promoció econòmica 
4. Programes desenvolupament local 
5. Foment del sector de la industria 
6. Programes captació inversions 
7. Programes i projectes europeus de promoció econòmica i desenvolupament 
local 
8. Innovació i Recerca 
9. Formació continuada 
10. Temps de flors 

EMPRESA 
1. Promoció empresarial 
2. Economia de proximitat 
3. Foment de l'emprenedoria 
4. Cooperativisme 
 
COMERÇ 
1. Promoció del comerç 
2. Dinamització comercial 
3. Associacions de comerciants 
4. Mercats i fires al carrer 
5. Mercat municipal d'abastaments 
6. Mercagirona 
 
TURISME 
1. Planificació i gestió estratègica del turisme 
2. Promoció turística i congressual 
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3. Turisme de negocis : captació i organització 
4. Desenvolupament, promoció i creació de productes i recursos turístics 
5. Congressos 
6. Girona City Convention Bureau 
7. Informació i atenció al visitant : Oficina de Turisme i Punt de Benvinguda 

 
ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS 
Presidència : Isabel Muradàs i 
Vázquez  
EDUCACIÓ 
1. Oficina Municipal d'Escolarització 
2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental 
3. Escoles bressol 
4. Organisme Autònom d'Educació Musical 
5. Recursos Educatius 
6. Gestió escolar 
7. Consell Municipal d'Educació 
8. Consells Escolars de Centres 
9. Taules 
Territorials 
ESPORTS 
1. Servei Municipal d'Esports 
2. Promoció de l'esport 
3. Esport de base 
4. Equipaments i pavellons municipals 

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA 
Presidència : Joan Alcalà i 
Quiñones 
URBANISME I ACTIVITATS 
1. Urbanisme 
2. Llicències 
3. Oficina del Pla General Municipal 
4. Planejament i gestió de l'ús del sòl 
5. Inspecció urbanística 
6. Disciplina urbanística 
7. Plans especials 
8. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA) 
9. Oficina de projectes  

 
MOBILITAT I VIA PUBLICA 
1. Mobilitat 
2. Coordinació de la Via Pública 
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3. Circulació 
4. Pla d'Accessibilitat 
5. Pla de Mobilitat 
6. Estació d'autobusos 
7. Transports Municipals del Gironès 
8. Gestió de la Via Pública 
9. Multes 
10. Taula de Mobilitat 
11. Unitat operativa de serveis 
12. Brigades de manteniment i 
obres  
 
AREA DE CULTURA 
Presidència : Carles Ribas i Gironès 
CULTURA 
1. Gestió i equipaments culturals 
2. Lectura i Humanitats 
3. Biblioteques de Girona 
4. Escola Municipal d'Humanitats (EMHU) 
5. Arts Escèniques 
6. Teatre municipal 
7. Patrimoni i Museus 
8. Museu d'Història de Girona 
9. Museu d'Història dels Jueus i el Call 
10. Museu del Cinema 
11. Fundació Rafael Masó. Casa Masó 
12. Museu d'Art Modern i Contemporani 
13. Música. 

14. Auditori de Girona 
15. Girona, ciutat de festivals 
16. Espai Marfà 
17. Arts Visuals i Audiovisuals 
18. Escola Municipal d'Art (EMA) 
19. El Bòlit. Centre d'Art Contemporani 
20. Cultura tradicional i popular 
21. Consell de les Arts i la Cultura 
22. Consell Participatiu per la Llengua 
23. Edifici modern 

 
Tercer.- RESERVAR-SE per part de l'Alcaldia de la Corporació municipal les 
següents àrees i competències : 
Presidència : Sra. Marta Madrenas i Mir  
Vicealcalde : Sr. Eduard Berloso i Ferrer 
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ALCALDIA 
1. Coordinació d'àrees 
2. Gabinet de l'Alcalde 
3. Relacions institucionals i protocol 
4. Agermanaments i relacions exteriors 
5. Oficina del Defensor de la Ciutadania 
6. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting 
7. Ajuntament Virtual 
8. Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions  
 
JOVENTUT 
1. Joventut 
2. Consell Local de Joventut 
3. Centres joves 

 
Regidor delegat: Carles Ribas Gironès  

IGUALTAT I DRETS SOCIALS 
1. Equips d'Atenció Social Primària 
2. Plans comunitaris 
3. Benestar i família 
4. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència 
5. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica 
6. Llar d'avis de Taialà 
7. Centres socials 
8. Consell Municipal de la Gent Gran 
9. Igualtat de gènere 
10. Inclusió social 
11. Consorci la Sopa 

12. Ajudes d'Emergència 
13. Consell de Cohesió Social 
14. Comissió Ciutat i Igualtat 
15. Xarxa de Centres Cívics 
16. Habitatge social: Habitatges de Girona 
17. Oficina Municipal 
d'Habitatge Regidora delegada: 
Eva Palau Gil OCUPACIO 
1. Ocupació 
2. Foment de l'ocupació 

 
Regidora delegada : Glòria Plana Yanes 

 
UNITAT MUNICIPAL D'ANÀLISI TERRITORIAL (UMAT), 
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CIUTAT INTEL·LIGENT I RELACIONS EXTERIORS 
1. Unitat municipal d'anàlisi territorial 
2. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus 
3. Ciutat intel·ligent i Smart City 

 
Regidor delegat : Sr. Narcís Sastre 
Fulcarà  
DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI 
1. Fires de Sant Narcís 
2. Festes majors de barri 

 
Regidora delegada : Sra. Eva Palau i 
Gil  
PROJECTE FERROVIARI 
1. Projecte ferroviari 

 
Regidor delegat : Sr. Carles Ribas i Gironès 

 
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que 
manifestin la seva acceptació. 
Cinquè.- DONAR COMPTE el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP de Girona 
Cinquè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi 
de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 6 de novembre de 2017 relatiu a revocació Decret de 
l'Alcaldia dictat en data 31 d'octubre de 2017 de delegacions genèriques i 
específiques. 
Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia dictat en data 31 d'octubre de 2017 que fa 
referència a la delegació de competències genèriques i especifiques a favor dels 
membres que integren la Junta de Govern Local. 
Segon.- ATORGAR a favor dels membres que integren la Junta de Govern Local que 
a continuació es relacionen una delegació general d'atribucions de gestió i resolució 
dels assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació d'acord amb la definició 
funcional de cada àrea determinada resolució de data 31 d'octubre de 2017, i amb els 
camps d'actuació que a títol merament enunciatiu es recullen en el punt dispositiu 
segon de la present resolució respecte de cada Àrea : 
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REGIDOR/REGIDORA ÀREA 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer    Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, 
Seguretat i Cooperació 
Sra. Maria Àngels Planas i Crous   Hisenda i Règim Interior 
Sra. Glòria Plana i Yanes Promoció; desenvolupament local i 
turisme  
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez Educació i Esports 
Sr.Joan Alcalà i Quiñones  Urbanisme, activitats, mobilitat i via 
Pública  
Sr. Carles Ribas i Gironés  Cultura 

Tercer.- Aquesta delegació general comportarà tant la facultat de direcció de l'Àrea 
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la signatura de quants documents de 
tràmit o definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets, que siguin 
necessaris per a l'execució de la delegació, i en especial les que a continuació 
s'indiquen, sempre que no estiguin delegades de forma expressa a favor d'un regidor 
adscrit a l'àrea: 
PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D'ÀREA 

1. Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats 
amb la seva àrea d'actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels següents 
límits : 
1.1 Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en 
cada moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
1.2 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la 
contractació administrativa. 
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que 
s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu 
inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i 
interpretació, llevat dels actes de reconeixement d'obligacions, en relació amb 
els quals la competència dels regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a 
les signatures dels corresponents documents comptables. 
2. Aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan no superin la quantia 
prevista per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
3. Aprovació dels expedients i adjudicació de les concessions sobre els bens 
propis i l'adquisició de bens i drets quan el seu import no superi els 600.000 
euros ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com l'alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada. 
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4. L'exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la 
seva àrea, comportant l'esmentat exercici la incoació del corresponent 
expedient i imposició de les corresponents sancions així com en el seu cas la 
resolució dels corresponents recursos interposats. Tot això sen perjudici de la 
corresponent instrucció de l'expedient pel funcionari de carrera que tingui 
atribuïda la responsabilitat de la unitat administrativa corresponent o d'altres 
unitats administratives. 
5. Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les 
àrees i acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i 
si s'escau la interposició de qualsevol recurs derivats dels procediments de 
reintegraments incoats per l'Administració atorgant de la subvenció. 
6. La gestió i resolució de l'aprovació de la liquidació de la taxa i si s'escau de 
les bonificacions per a l'ocupació dels espais públics dels edificis adscrits a la 
seva àrea així com per l'ocupació de la via pública en activitats relacionades 
amb l’àrea. 
Sens perjudici d'això, i a efectes de delimitació de l'àmbit d'actuació de 
cadascuna de les Àrees, correspondran a aquestes, a títol merament 
enunciatiu i no exhaustiu, els camps d'actuació i matèries següents : 

 
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, COOPERACIÓ, SEGURETAT I 
PARTICIPACIÓ 

SOSTENIBILITAT 
- Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans de sostenibilitat municipal 
- Cementiri i serveis funeraris, que inclou la concessió i denegació de 
concessions de nínxols i sepultures i la expedició dels corresponents títols 

 
ASSOCIACIONISMES 
- Direcció i gestió de les competències municipals en matèria 
d'associacionisme, igualtat i voluntariat. 
- Autoritzar l'ocupació temporal d'ús de la via pública per a la realització 
d'activitats per part d'entitats sense ànim de lucre.  

- Cessió de material municipal necessari per a la realització d'activitats per 
part d'entitats sense ànim de lucre. 
- Altes, baixes i modificacions del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes 

 
SEGURETAT 
- Prefectura superior de la Policia local. 
- Seguretat ciutadana 
- Concessió, modificació o denegació de llicències per a la tinença i ús 
d'armes d'aire comprimit, d'acord amb la legislació específica vigent. 
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- Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en 
règim de transport especial. 
- La col·laboració en relació amb l'educació vial. 
- La tramitació de denúncies per infraccions en matèria de transports a 
l'administració competent. 
- Gestió, direcció i control sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància 
en instal·lacions i/o equipaments municipals. 
- Gestió, direcció i control sobre la utilització i instal·lació de videocàmeres amb 
finalitats de seguretat pública per les forces i cossos de seguretat en espais 
públics. 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans, programes i activitats en matèria 
de seguretat ciutadana. 
- Protecció Civil 
- Convocar i presidir les reunions de la Comissió Municipal de Protecció Civil. 
- Aprovar les homologacions de la Comissió municipal de protecció civil dels 
plans d'autoprotecció de les empreses, establiments, centres, dependències, 
instal·lacions o activitats d'interès per al protecció civil local. 
- Gestió dels plans d'autoprotecció de centres i activitats de titularitat municipal 
en el registre electrònic de plans d'autoprotecció de la Generalitat de 
Catalunya. 
- Activació i desactivació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant 
de qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat 
pública que ho requereixi, i subsidiàriament, l'activació dels plans 
d'autoprotecció, declarar-ne la desactivació si l'evolució de la situació ho 
permet. 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
-Signatura dels impresos oficials del Ministeri de l'Interior per a l'expedició de 
targetes d'armes d'aire comprimit AIRSOFT i PAINTBALL. 
-Col·laborar en l'execució de les ordres i mesures judicials imposades als 
adolescents i joves i amb les penes i mesures penals alternatives imposades a 
la població adulta, així com la col·laboració en programes d'atenció a les 
víctimes de delictes de Girona, i amb els processos de reinserció que se'n 
derivin, en el marc de l'adhesió de l'Ajuntament de Girona als convenis signats 
entre el Departament de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACMC). 
-Gestió, tramitació i aprovació de la realització de treballs en benefici de la 
comunitat en el marc de la normativa municipal sobre l'execució alternativa al 
pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Girona. 
- En general, qualsevol altre activitat relacionada amb l'Àrea, de competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a 
favor d'un altre regidor o regidora. 

 
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
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HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
- Proposta d'establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics 
- Inspecció tributària 
- Recaptació tributària 
- Planificació, proposta i gestió pressupostària 
- Vist i plau dels certificats de bens 
- Vist i plau dels certificats d'altes i baixes d'activitats econòmiques 
- Vist i plau dels certificats de dades pressupostàries, comptables i de gestió 
econòmica i financera en general 
- Secretaria General 
- Vicesecretaria 
- Assessoria jurídica 
- Diligenciació dels llibres oficials d'actes acreditatius de l'adopció d'acords 
pels òrgans col·legiats municipals i dels llibres oficials de Decrets d'Alcaldia 
- Activitats estadística, resolució dels expedients de baixa i d'alta en el padró 
municipal d'habitants i vist-i plau dels certificats d'empadronament. 
- Coordinació processos electorals 
- Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i Registre d'entrada i sortida de 
documents. 
- Política i gestió de personal 
- Informàtica, i en particular el Pla d'implantació de l'Administració electrònica 
- Portal de transparència 
- Incoació d'expedients disciplinaris en matèria de personal 
- Vist i plau de certificacions en matèria de situacions administratives i de 
serveis prestats 
- Atorgament de bestretes i avançament de nòmina 
- Aprovació de convenis d'alumnes en pràctiques 
- Concessió d'ajuts socials regulats en l'acord-conveni del personal al servei 
de l'Ajuntament 
- Aprovació de reconeixement de triennis 
- Aprovació canvis de torn de la Policia 
- Aprovació de permisos, llicències, excedències i mesures de conciliació del 
personal al servei de la Corporació. 
- Nomenament del personal funcionari i contractació del personal laboral, així 
com la finalització del contracte de personal laboral. 
- Aprovació de dietes i desplaçaments del personal de la Corporació municipal. 
- Autorització dels cursos del personal de l'Ajuntament. 
- En general, qualsevol altre activitat relacionada amb l'Àrea, de competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a 
favor d'un altre regidor o regidora 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL I 
TURISME 
PROMOCIÓ ECONÒMICA 

- Autoritzacions i denegacions d'ocupació de la via pública per Fires i Mercats 
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al carrer 
- Autoritzacions i denegacions d'ocupació d'activitats econòmiques a la via 
pública. 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- Gestió del Festival "Girona, Temps de 
Flors". 
 
TURISME 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- Planificació, direcció i gestió de la política turística i congressual, les seves 
línies estratègiques i els projectes d'actuació. 
- Direcció i gestió de les Oficines de Turisme (Oficina Rambla i Oficina Punt de 
Benvinguda). 
- Autoritzacions i denegacions d'esdeveniments turístics a la via publica. 
- Signatura de convenis amb altres administracions, entitats i associacions per 
a la promoció del turisme i congressos. 
- Concessió del servei de "Girona, city tour",Trenet turístic. 
- Aprovació i gestió de les campanyes promocionals de la destinació turística i 
congressual. 
- Vistiplau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- Peticions i tramitació de subvencions i programes europeus d'àmbit turístic i 
congressual. 

 
ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS 
 EDUCACIÓ 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i obres de millora de les 
escoles d'educació infantil i primària públiques. 
- Gestió dels usos fora del horari i calendari escolar de les escoles d'educació 
infantil i primària públiques 
- Programació, coordinació i gestió del Programa de Recursos Educatius 
adreçat a centres educatius i ciutadania. 
- Accions per a l'impuls de Girona, ciutat educadora 
- Programació i gestió de projectes educatius diversos adreçats als centres 
educatius i/o ciutadania 
- Projectes i accions diversos relacionats amb la planificació escolar i 
l'escolarització 
- Secretaria tècnica de consells de participació relacionats amb Educació 
(Consell Municipal d'Educació, Consell d'Infants) 
- Suport a la representació municipal en els consells escolars dels centres 
educatius de la ciutat 
- Gestió de les escoles bressol municipals 
- Normativa i gestió de la preinscripció i matriculació a les escoles bressol i 
llars d'infants de la ciutat sostingudes amb fons públics 
- Coordinació Pla d'Infància 
- Premis i beques municipals d'Educació 



 
 

46 
 

- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb 
l'àrea  

ESPORTS 
- Gestió i coordinació de les instal·lacions esportives municipals i dels usos 
que si porten a terme. 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i de millora de les 
instal·lacions esportives municipals (pavellons, camps de futbol, piscines i de 
pistes poliesportives públiques i escolars) i d'espais esportius públics . 
- Promoure la pràctica esportiva i promoció de l'esport a la ciutat, adreçada a 
les diferents franges d'edat i vessants esportives. 
- Programació i gestió de projectes esportius, adreçats a les entitats, centres 
educatius i a la ciutadania en general. 
- Donar suport a l'organització dels projectes, activitats o esdeveniments 
puntuals, que puguin portar a terme les entitats, associacions o empreses. 
- Secretaria tècnica del Consell Municipal de l'Esport, com a òrgan de 
participació sectorial. 
- Accions per potenciar que la ciutat, sigui un referent com a Destinació de 
Turisme Esportiu 
- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l'àrea. 
 
ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PUBLICA 
URBANISME 
- Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial de la 
ciutat, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament 
urbanístic 
- Gestió urbanística i execució urbanística, inclosos els seus instruments de 
gestió 
- Edificació, que inclou, entre d'altres matèries, la tramitació, concessió, 
modificació, denegació, concessió de prorrogues i expedició de llicències 
urbanístiques i d'altres autoritzacions, i el control de l'activitat relacionada amb 
les declaracions i comunicacions de caràcter urbanístic previstes al Reglament 
de Protecció de la Legalitat Urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de 
maig, la Llei 16/2015 de simplificació administrativa i l'Ordenança municipal 
d'obres, excloses les llicències d'obres majors, així com l'expedició d'aquestes 
últimes, un cop atorgades per l'òrgan competent. 
- Rehabilitació urbana i control del deure de conservació 
- Vist-i-plau dels certificats de qualificació urbanística, d'obra nova i antiguitat, 
de compatibilitat urbanística. 
- Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la potestat d'imposar les 
corresponents sancions i d'ordenar la restauració de l'ordre jurídic infringit. 

 
 ACTIVITATS 
- Suspensió inscripció de comunicacions al Registre Municipal d'Activitats. 
- Requeriments d'inspecció i control d'activitats subjectes al règim de 
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comunicació prèvia. 
- Autorització inici d'activitats  
 

 MOBILITAT I VIA PUBLICA 
- Pla de Mobilitat Urbana 
- Regulació, ordenació i gestió de la via pública en matèria de trànsit 
- Pla d'accessibilitat a la via pública 
- Transports públics de competència municipal 
- Gestió, direcció i control de realització de les obres municipals de reparació 
simple, restauració o rehabilitació i conservació i manteniment de l'espai públic 
i equipaments públics (calçades, voreres, zones de jocs infantils, senyalització, 
mobiliari urbà, semàfors i altres elements de regulació del trànsit) que en cada 
exercici el pressupost municipal assigni a l'àrea 
- Concessió, modificació i denegació d'autoritzacions d'utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials al sol, vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat 
municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques 
siguin necessàries per a la seva realització 
- Ocupació de la via pública d'ús comú especial amb excepció de terrasses, 
missatges publicitaris sobre edificis i d'aquelles matèries de competència 
d'altres àrees 
- Concessió de guals i entrades de vehicles 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- La tramesa i signatura de les comunicacions de qualsevol mena que hagin 
de cursar-se als ciutadans, referides a la via pública i seguretat. 
- Circulació, que comporta en tot cas l'incoació i resolució dels expedients 
sancionadors en matèria de trànsit. 
- Llicències i autoritzacions relatives a l'ocupació de la via pública o de terrenys 
d'ús públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular entre d'altres, la 
instal·lació de contenidors de runa, casetes d'obres, bastides, reserva de 
càrrega i descarrega. 
- En general qualsevol altre activitat relacionada amb l'Àrea, de competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a 
favor d'un altre regidor o regidora. 

 
ÀREA DE CULTURA  
CULTURA 
- Direcció, gestió i coordinació dels projectes, programes i serveis culturals 
adscrits a la regidoria 
- Aprovació de projectes, programacions i activitats culturals generals i dels 
projectes i les programacions dels diferents serveis i equipaments culturals. 
- Direcció, gestió i coordinació dels equipaments adscrits a cultura, i aprovació 
de les autoritzacions d'ús. 

- Coordinació amb les fundacions de caràcter cultural i de dependència 
municipal adscrites a la regidoria (Fundació Auditori Palau de Congressos de 
Girona, Fundació Rafael Masó i Fundació Museu del Cinema - Col·lecció 
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Tomàs Mallol) 

- Valoració de programes de suport a projectes i esdeveniments proposats per 
entitats i/o empreses culturals. 
- Autoritzacions i denegacions d'activitats culturals en equipaments culturals i a 
la via pública. 
- Aprovació de contractes de creació i interpretació artística i literària i 
d'espectacles, tot i que superin el límit previst per a la contractació menor, 
sempre que estiguin inclosos en el supòsit d) de l'article 170 del Text Refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 
- Secretaria tècnica dels consells municipals de participació en matèria 
cultural (Consell de les Arts i de la Cultura). 
- Vistiplau en certificats i documents acreditatius de participació en cursos i 
activitats culturals municipals. 

 
Tercer.- EFECTUAR a favor dels regidors que a continuació es relacionen una 
delegació especifica d'atribucions sobre els assumptes que a continuació es 
relacionen: 

ÀREA 
Alcaldia 
REGIDOR 
Sra. Eva Palau Gil 
ASSUMPTE 
Igualtat, Drets Socials i Habitatge 

 
REGIDOR 
Sra. Glòria Plana Yanes  
ASSUMPTE 
Ocupació 

 
REGIDOR 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà 
ASSUMPTE 
Unitat Municipal d'anàlisi territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors 

 
REGIDOR 
Carles Ribas i Gironès  
ASSUMPTE 
Joventut 

 
ÀREA 
Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 
 
REGIDOR 
Sr. Narcís Sastre i Fulcarà 
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ASSUMPTE 
Paisatge i Habitat urbà 

REGIDOR 
Sra. Eva Palau i Gil 
ASSUMPTE 
Salut Pública i Seguretat en el Treball 
 
REGIDOR 
Sr. Cristobal Sánchez i Torreblanca  
ASSUMPTE 
Cooperació 

 
PER A TOTS ELS REGIDORS AMB DELEGACIÓ ESPECIFICA I RESPECTE ELS 
ASSUMPTES DELEGATS 

1.- Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats 
amb la seva àrea d'actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels següents 
límits: 
1.1 Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en 
cada moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 
1.2 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la 
contractació administrativa. 
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que 
s'hagin de dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu 
inici fins la seva definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i 
interpretació, llevat dels actes de reconeixement d'obligacions, en relació amb 
els quals la competència dels regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a 
les signatures dels corresponents documents comptables. 
2.- Aprovació dels projectes d'obres i de serveis, quan no superin la quantia 
prevista per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
3.- Aprovació dels expedients i adjudicació de les concessions sobre els bens 
propis i l'adquisició de bens i drets quan el seu import no superi els 600.000 
euros ni el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, així com l'alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicada. 
4.- L'exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la 
seva àrea, comportant l'esmentat exercici la incoació del corresponent 
expedient i imposició de les corresponents sancions així com en el seu cas la 
resolució dels corresponents recursos interposats. Tot això sen perjudici de la 
corresponent instrucció de l'expedient pel funcionari de carrera que tingui 
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atribuïda la responsabilitat de la unitat administrativa corresponent o d'altres 
unitats administratives. 
5.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de 
les àrees i acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les 
mateixes i si s'escau la interposició de qualsevol recurs derivats dels 
procediments de reintegraments incoats per l'Administració atorgant de la 
subvenció. 
6.- L'aprovació de la liquidació de la taxa i si s'escau de les bonificacions per a 
l'ocupació dels espais públics dels edificis adscrits a la seva àrea així com per 
l'ocupació de la via pública en activitats relacionades amb l'àrea. 
Sens perjudici d'això, i a efectes de delimitació de l'àmbit d'actuació de 
cadascuna de les delegacions especifiques , correspondran a aquestes, a títol 
merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d'actuació i matèries següents: 
IGUALTAT, DRETS SOCIALS I HABITATGE 
-Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions 
en matèria de serveis socials d'atenció primària, serveis socials especialitzats 
(Servei d'Atenció a la Gent Gran i les Dependències, Equip d'Intervenció en 
Violència de Gènere, Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència), centres 
cívics, llars de jubilats. 
-Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions 
en matèria d'habitatge. 
-Aprovar els plans directors que de manera expressa no siguin competència 
de la Junta de Govern Local o Ple. 
-Aprovar programes municipals que recullen les actuacions concretes a 
realitzar durant l'any, de conformitat amb el que disposen les línies 
estratègiques dels plans directors que de manera expressa no siguin 
competència de la Junta de Govern Local o Ple. 
-Aprovar els ajuts econòmics d'urgència. 
-Ajuts econòmics extraordinàries per fer front a despeses de menjador escolar. 
-Aprovar factures farmàcies (corresponents a ajudes per a l'adquisició de 
medicaments realitzades per usuaris dels Serveis Bàsics d'Atenció Social 
Primària). 
-Autoritzar els usos dels equipaments i de les instal·lacions municipals adscrits 
a Serveis Socials i Habitatge. 
JOVENTUT 
- Aprovació de plans d'actuació de tipus transversal en matèria de polítiques 
de joventut. 
- Gestió d'Espais Joves i altres equipaments juvenils, que comportarà. 
l'autorització d'ús d'espai a L'Estació Espai Jove i el Químics Espai Jove. 
- Gestió de serveis d'informació i d'orientació per a persones joves. 
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- Programes de suport a associacions juvenils. 
- Gestió del programa municipal de casals d'estiu. 
- Aprovació dels programes d'activitats dels diferents 
centres. 
 
 SEGURETAT EN EL TREBALL 
- Direcció i gestió en matèria de seguretat en el treball - prevenció de riscos 
laborals. 
 
SALUT 

- Direcció i gestió en matèria de salut. 
- Direcció i gestió dels centres municipals d'assistència. 
- Direcció i gestió del Centre Jove de Salut 
Integral. 
 
COOPERACIÓ 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i 
instal·lacions en matèria de cooperació. 

 
UMAT 
- Vist-i-plau dels certificats de nombre de policia. 

 
Quart.- EFECTUAR a favor dels regidors/ores que a continuació es determinen una 
delegació especifica envers els projectes que a continuació es determinen : 
 

ÀREA REGIDOR PROJECTE 
Alcaldia        Sr. Carles Ribas i Gironés   Projecte Ferroviari 
Alcaldia       Sra. Eva Palau i Gil       Dinamització del territori ( que inclou les 
Fires de Sant Narcís i les festes Majors de Barris ) 

Aquesta delegació comporta la facultat de direcció i gestió dels esmentats projectes, 
així com la signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses les 
propostes de resolució i els decrets, que siguin necessaris per a l'execució dels 
esmentats projectes. 
Cinquè.- DELEGAR de forma indistinta a favor de tots els regidors del Consistori les 
competències que l'art.51.1 del Codi Civil atorgue a aquesta Alcaldia per a autoritzar 
els matrimonis civils que es celebrin en aquests municipi. 
Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis 
civils, sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d'un d'ells. 
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Sisè.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor. 
En el text de les resolucions adoptades pels Regidors i Regidores en virtut d'aquesta 
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del text següent: 
"Per tot això, en exercici de les competències que m'han estat conferides en virtut de 
la delegació efectuada per l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
......., de data ........" 
Les resolucions que s'adoptin per delegació, s'entendran dictades per aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir 
informada de l'exercici de la delegació, sent per tant aquestes, executives i 
presumptament legítimes 
Setè.- De conformitat amb el que disposa l'article 44 del ROF aquestes delegacions 
tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret als 
Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors 
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d'advocació en base a la present resolució, sense necessitat 
d'una nova resolució expressa en aquest sentit. 
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que manifestin 
la seva acceptació. 
Novè. - DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l'article 44.2 del 
ROF. 
Desè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts.5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
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 tercer 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 
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 ). 
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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 tercer trimestre 
de l'exercici 2017 i establint un termini de remissió fins el 31 d'octubre de 2017 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 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: 
Que en data 27 d'octubre fou tramesa la informació següent al Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques relatiu als estats d'execució trimestrals 
del pressupost de l'Ajuntament de Girona i ens sectoritzats a aquesta 
administració en relació al tercer trimestre de l'exercici 2017 : 
A. Per cada una de les entitats: 

 
1. Entitats sotmeses a comptabilitat pressupostària : 
- Actualització del pressupost en execució fins a 30 de setembre 
- 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 : 
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- Balanç de situació ( previsió inicial 2017 - estimació tancament - situació 
trimestral ) 
- Compte de pèrdues i guanys ( previsió inicial 2017 - estimació tancament - 
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 

 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El segon punt, que seria Decrets 
i acords a donar compte al ple saben vostès que ho poden fer al finalitzar el Ple. 

3. RATIFICACIONS. 

Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de setembre de 2017 relatiu a 
aprovar l'acceptació de l'atorgament provisional de la subvenció del Projecte 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Indústries Culturals i Creatives 
de Girona i el seu entorn territorial, emmarcat en la RISC3CAT i en el Programa 
operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, i de la presentació d'al·legacions. 
 
En data 4 de maig de 2016 el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC (núm. 
7113) l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, i 
s'obre la convocatòria. 
 
En data 10 de maig de 2016 la Diputació de Girona va publicar al BOP (núm. 89) 
l'Edicte d'aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció i de 
cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, 
universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya per als projectes d'especialització i competitivitat territorial del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (PECT) (FEDER). Aquesta convocatòria té 
com a objecte coordinar i cofinançar en un 25% del seu cost iniciatives del territori 
gironí que es vulguin presentar a la convocatòria PECT de la DGAPH. 
En data 16 de juny de 2016 es va signar el Decret d'Alcaldia a ratificar al Ple 
(Proposta 2016016403) pel qual s'aprovava el projecte Indústries culturals i creatives 
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de Girona i el seu entorn territorial amb les dues operacions que han format part del 
PECT de Cultura de la Diputació de Girona per presentar-lo posteriorment a la 
convocatòria del DGAPH; el seu quadre de finançament plurianual associat amb un 
import global de 4.436.219,46 i adquirir el compromís de cofinançar, subjecte a 
l'aprovació definitiva de la subvenció, 1.109.054,86€ més la part de despesa que no 
és elegible: 545.574,41€ d'IVA i 43.615,01€ de despesa d'equipament no 
amortitzable que suposa un muntant final a cofinançar pel període 2017, 2018, 2019, 
i 2020 de 1.698.244,28 € 

- La presentació del projecte a la convocatòria de la Diputació de Girona per 
optar al cofinançament de les dues operacions proposades. 
- La signatura de la carta de compromís de participació en el projecte 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) de la demarcació de Girona 
com a entitat sòcia beneficiària i designant la Diputació de Girona com a entitat 
representant del PECT davant la DGAPH. 

 
En data 11 de juliol de 2016 el Ple municipal de l'Ajuntament de Girona va 
ratificar: 
A) Decret de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2016 relatiu a aprovació del 
projecte Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial, amb 
les dues operacions associades, per a la participació en el Projecte 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT), emmarcat en la RIS3CAT i 
en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, per a la seva 
presentació a les convocatòries de la Diputació de Girona i del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
B) El Decret de l'Alcaldia de data 27 de juny de 2016 relatiu a aprovació de la 
memòria descriptiva de les operacions del projecte PECT Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn territorial aprovades per decret d'alcaldia 
(Proposta 2016016403) i de la modificació de la carta de compromís de 
participació en el PECT de Cultura de la Diputació de Girona. 
En data 13 de juliol de 2016 la Diputació de Girona va resoldre seleccionar i 
cofinançar amb una quantitat total d'1.109.054,86 euros, que representa el 25 
% del total de les dues operacions presentades per l'Ajuntament de Girona; 
presentar a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya el projecte PECT 
Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial i condicionar 
la seva resolució a l'aprovació de la subvenció per part del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge. 
 

El 2 d'agost de 2016 l'alcaldia presidència de l'Ajuntament de Girona dicta la resolució 
per la qual s'aproven els documents necessaris i la incorporació d'aquests a la 
candidatura presentada per la Diputació de Girona com a entitat representant del 
PECT Indústries culturals i creatives amb l'Ajuntament de Girona com a una de les 
entitats sòcies beneficiària a la convocatòria del PECT del FEDER del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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Aquesta resolució va ser ratificada pel Ple, en sessió ordinària del dia 14 de novembre 
de 2016. 
La proposta PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial 
presentada per la Diputació de Girona com a entitat representant, feta conjuntament 
amb l'Ajuntament de Girona com a una de les entitats beneficiàries, incorpora també 
dues entitats sòcies beneficiàries més, el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament 
de la Vall d'en Bas. Les entitats sòcies beneficiàries tenen l'obligació d'executar les 
actuacions assignades dins les operacions del PECT i presentar les justificacions de 
pagament del pressupost aprovat davant de l'entitat representant, d'acord amb el 
sistema de governança del PECT i sempre respectant els terminis establerts a la 
memòria tècnica aprovada. 
Així mateix el citat PECT incorpora quatre entitats participants no beneficiàries, és a 
dir, adherides al PECT però no beneficiàries del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i 
que no generen despeses elegibles com a tal: la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Girona, l'Associació Gironina de Teatre, la Fundació Casa de la Música 
del Gironès i la Fundació Privada Escola de Gestió. 
Vist que en data 5 de setembre de 2017, el Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge ha emès la Proposta de resolució provisional, de 
concessió de subvencions als projectes d'especialització i competitivitat territorial 
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril) de la Consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en 
la qual l'Ajuntament de Girona consta com a entitat proposada com a beneficiària 
provisional del cofinançament FEDER en el marc PO FEDER de Catalunya 2014-2020 
amb les dades següents: 

Operació Oficina de gestió i foment de les arts: 
Despesa elegible sol·licitada: 3.748.935,23 € 
Despesa no acceptada: 1.565.224,41 € 
Despesa elegible proposada provisionalment: 2.183.710,82 € 
Cofinançament FEDER proposat provisionalment (50% de la despesa elegible 

proposada): 1.091855,41 € 
 

Operació Centres de creació i exhibició de les 
arts: Despesa elegible sol·licitada: 687.284,20 
€ Despesa no acceptada: 263.037,80 € 
Despesa elegible proposada provisionalment: 424.246,40 € 
Cofinançament FEDER proposat provisionalment (50% de la despesa elegible 

proposada): 212.123,20 € 
 
Vist que segons la base 14.4. de l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril per la qual 
s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT), les entitats proposades com a beneficiàries de les 
subvencions han de presentar, mitjançant l'entitat representant, el document 
d'acceptació de la subvenció, el conveni de participació signat per tots els socis del 
projecte segons model de la pròpia convocatòria, la declaració responsable d'acord 
amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
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l'adaptació de la memòria i dels pressupost a la proposta provisional i segons la base 
14.5 les al·legacions convenients. 
 
El conveni de participació és el document que regula la relació de les entitats membres 
del PECT, entre l'entitat representant i les entitats sòcies, i de l'entitat representant 
amb els organismes interlocutors de gestió i control del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. Estableix les responsabilitats de cada entitat membre del PECT i els 
circuits per a la comunicació, gestió interna d'informació, i compliment de tots els 
tràmits corresponents a processos i justificacions fins a la finalització i tancament del 
Programa operatiu. 
 

1. Aprovar, com a entitat beneficiària del PECT "Indústries culturals i creatives 
de Girona i el seu entorn territorial", l'acceptació de la subvenció segons la 
Proposta de resolució provisional, de concessió de subvencions als projectes 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre 
GAH/95/2016, de 26 d'abril), amb una despesa elegible proposada 
provisionalment de 2.183.710,82 € per al l'Operació "Oficina de gestió i foment 
de les arts" i amb la despesa elegible proposada provisionalment de 
424.246,40€ per a l'Operació "Centres de creació i exhibició de les arts" 
presentades per l'Ajuntament de Girona. I amb un cofinançament provisional 
del 50% de les despeses elegibles proposades per a cadascuna de les 
operacions per part del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Projectes 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT). 
2. Aprovar l'ajustament a la baixa dels compromisos de cofinançament 
adoptats per acord del Ple en sessió d'11 de juliol de 2016, en el sentit 
d'adaptar-lo a la Proposta de resolució provisional (annex 1): 
- Aportació d'un milió noranta-un mil vuit-cents cinquanta-cinc euros amb 
quaranta-un cèntims (1.091.855,41€) per a l'Operació Oficina de gestió i 
foment de les arts i de dos-cents dotze mil cent vint-i-tres euros amb vint 
cèntims (212.123,20€) per a l'Operació "Centres de creació i exhibició de les 
arts". Per l'acompliment d'aquest compromís s'afecta el cofinançament del 
25% de la despesa elegible total atorgada aportat per la Diputació de Girona 
segons resolució de 13 de juliol de 2016. 
- Aportació de tres-cents setanta-quatre mil set-cents quaranta-nou euros amb 
vint-i-quatre cèntims (374.749,24€) corresponents a la part no elegible de les 
despeses (IVA i despesa d'equipament no amortitzable) de les dues 
operacions presentades al PECT adoptat per acord del Ple en sessió d'11 de 
juliol de 2016. 
3. Aquest compromís serà motiu d'un nou ajustament en el moment de la 
resolució definitiva. 
4. Aprovar la signatura de la declaració responsable per part de la persona 
representant legal de l'entitat (annex 2). 
5. Aprovar els pactes del conveni de participació que ha de regular la relació 
de les entitats membres del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el 
seu entorn territorial, entre l'entitat representant i les entitats sòcies, i de 
l'entitat representant amb els organismes interlocutors de gestió i control del 
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PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (annex 3). 
6. Aprovar l'adaptació de la memòria i del pressupost segons la base 14.4. de 
l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril i la proposta de resolució provisional de 
concessió de subvencions (annex 4). 
7. Aprovar les al·legacions a presentar al Departament de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en 
relació a les dues operacions proposades per l'Ajuntament de Girona (annex 
5). 

8. Convalidar el present acord pel Ple de l'Ajuntament. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem a les ratificacions, 
en aquest cas n’hi ha una i la tinenta d’alcalde Glòria Plana ens farà cinc cèntims de 
en què consisteix aquest acord. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Amb la ratificació d’aquest 
acord arribem ja pràcticament a la finalització del llarg procés per l’adjudicació 
d’aquesta subvenció que saben vostès que és el PECT d’indústries culturals i 
creatives, tot i que l’acord és per acceptar una resolució provisional, ja que la definitiva 
queda pendent de l’acceptació o no de les al·legacions que van presentar en el seu 
moment. Aquestes resolucions sembla ser que quedaran resoltes a finals de 
novembre, però sí que el que marca el procediment és que s’ha d’aprovar la resolució 
o l’acceptació, millor dir, de la resolució provisional. 

El Govern de la ciutat hem apostat, ho saben, pel desenvolupament de les indústries 
culturals i creatives, hem cregut que existeix un sector productiu que cal fer aflorar i 
fomentar amb l’objectiu de reforçar aquest sector com un sector productiu emergent i 
diversificar l’economia en aquest sentit i, com no, crear ocupació. 

Tot i que el pes econòmic del sector de les indústries culturals i creatives és menor 
que altres sectors productius molt més tradicionals, com poden ser el del metall o 
l’agroalimentari, Girona compta amb un potencial de talent important i un gran capital 
humà en aquest àmbit. I vista l’evolució en els darrers anys observem que és un sector 
de creixement. 

Recordeu que en aquest projecte es presentaven dues operacions que sortien de la 
feina feta, del treball fet per tot el col·lectiu per tots els actors de l’àmbit cultural i per 
tots els agents i representants de les indústries culturals i creatives de la ciutat de 
Girona en la taula de treball. 

Una primera operació era l’oficina de gestió i foment de les arts. Aquesta operació, 
molt resumidament, es tractava d’assessorar, coordinar, donar suport al sector, crear 
sinergies, proporcionar recursos tècnics per fomentar la innovació, la creativitat, 
etcètera, aquí és on hi incloíem la part d’infraestructura, la part d’inversió que 
recordem que era el 40 per cent de subvenció total i que la dedicàvem a fer la 
reconstrucció per fer l’obra del Cinema Modern, la planta tercera i els serveis comuns. 
En aquesta operació s’ha adjudicat provisionalment 2.183.710,82 euros i d’aquí, 
doncs, 1.030.000 està dedicat a la inversió a la infraestructura del Modern. 
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Per altra banda, l’operació 2 era el centre de creació i exhibició de les arts. Aquí hi 
anava tota la part de laboratoris de creació, els espais de treball artístic, els tallers, 
etcètera. I en aquesta operació la subvenció és de 424.246,40 euros. I a més a més, 
queda l’operació, diguéssim, de coordinació, que és conjuntament amb la Diputació de 
Girona, que és de 119.024,36 euros. 

Total, i resumint molt, dels 4 milions quasi i mig d’euros, el que es concedeix de 
manera provisional són 2.726.981 euros. Això representa el 60 per cent del total que 
sol·licitaven. 

Dir també que al presentar les al·legacions podem aixecar més subvenció i a l’aixecar 
més subvenció vol dir que el 40 per cent d’inversió també es pot incrementar. No 
obstant, amb aquesta subvenció, tot i ser provisional, però a menys no podem anar, 
sempre podrem anar a més, amb aquesta subvenció queda garantida totalment la 
reforma de l’obra de l’edifici del Modern destinat a la creació, a la innovació, a la 
creativitat, a la cultura com un espai de primer ordre en l’àmbit cultural de la ciutat. 

No voldria deixar d’agrair sobretot la implicació i el treball fet per tot els actors, per tots 
els agents de l’àmbit de la cultura, perquè és gràcies al seu treball, gràcies a la seva 
implicació directa amb els projectes i les operacions presentades que hem pogut treure 
aquesta subvenció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Salellas té la paraula. 

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): 
 
El Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): Sí, bon vespre a tots i a totes. 
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres simplement per dir que votarem 
evidentment a favor, perquè entenem que és un tema que és positiu per a la ciutat 
haver aconseguit aquesta suma de diners per a aquest projecte, també pel fet que hi 
hagin aquestes al·legacions que puguin permetre que encara hi hagi opcions a obtenir 
més del que hem aconseguit fins ara, però no podem estar-nos de fer dues o tres 
preguntes i és que durant tot aquest període que hem estat a l’espera de tot aquest 
projecte, aquest grup municipal, no sé si és el mateix que els altres, hem tingut el que 
vindria a ser zero informació o zero inputs al voltant del projecte del Modern. 
Una de les coses que vam parlar, quan això començava a estar sobre la taula i es va 
presentar al Feder, era..., que no ens vam posar d’acord en aquell moment, suposo 
que ho recorda l’equip de govern, en què nosaltres plantejàvem que la proposta del 
Modern havia de ser ja des de bon principi treballada i completa i no només parcial. 
Això és el que vam plantejar nosaltres en un Ple que recordo perfectament aquí. No 
em miri així, senyor Ribas, perquè ho vaig especificar amb aquestes mateixes 
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paraules en un ple aquí. Vostès ens van dir que no, que s’havia d’anar per parts 
perquè era la manera d’aconseguir el finançament i aniríem cap a millor si ho fèiem 
d’aquesta manera. 

Bé, nosaltres tornem a demanar que si us plau ara que sembla que el tema avança, 
seiem sobre una taula, plantegem realment què ha de ser el conjunt del Modern i 
activem també la fase participativa que vostès en van fer una que ha sigut reeixida per 
fer aquest projecte, però que això no pot quedar aquí, d’una banda, i dos, que cal que 
ampliem, des del nostre punt de vista, la proposta participativa i definim ben bé què ha 
de ser el conjunt del Modern i no només allò que afectarà les obres del que hem 
aconseguit fins ara. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Doncs 
celebrem que Girona rebi aquests recursos per a la cultura, evidentment, a veure si 
amb les al·legacions encara es poguessin ampliar una mica més. El que passa és que 
–i m’adreço al senyor Ribas, perquè és amb el que sempre hem parlat d’aquest tema– 
vostè sap que nosaltres des del primer moment aquest projecte ens ha generat dubtes 
i l’hem trobat poc motivat. Jo crec que el problema del Modern, i vostè ho sap, és que 
no hi ha hagut mai un clam ni ciutadà, ni del sector cultural que digui «és el Modern i 
hem de fer això i tots hem d’anar a l’una». De manera que el projecte no ha 
descontentat ningú, és a dir, no hi ha hagut ningú que hagi dit «aquest projecte no és 
bo», però tampoc hi ha hagut ningú que s’hi hagi apassionat, si més no la gent que 
nosaltres hem pogut consultar. Tots coincideixen a criticar un ús poc clar de l’edifici i 
no d’aquest edifici, sinó en general, és a dir, estem fent molts edificis que no sabem 
exactament després què hi posarem en aquests edificis, i els edificis culturals han de 
tenir un sentit perquè han de generar cultura. 

Pel que fa a l’arquitectura, nosaltres pensem que un edifici ha de ser sostenible. Vostè 
ens havia parlat sempre de la polivalència; per nosaltres la polivalència no és gaire 
una virtut, sinó més aviat un defecte. El que nosaltres voldríem és que sigui un edifici 
neutre perquè sigui funcional i que el canvi d’usos amb el temps, perquè segur que el 
temps portarà un canvi d’usos, es pugui fer sense cap fractura, ni sense esmerçar-hi 
gaire diners. 

El problema del Modern, senyor Ribas, és que ve de molt lluny. Miri, l’ara president de 
la Generalitat, l’any 2014 deia «ja ho tinc tancat», deia; estàvem parlant d’un projecte 
molt antic en què si es parlava de la Casa de la Música, etcètera, però vull dir l’any 14, 
eh? Per tant, un projecte que dura tant de temps, doncs vol dir que té algun problema, 
li dic, d’això, no de (...). Fins i tot nosaltres mateixos hem anat variant, primer parlàvem 
molt d’arts escèniques i ara finament hem pensat «això potser hauria d’anar més cap 
al cinema». 
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De totes maneres, hauríem de fer del pecat virtut, com que no s’han rebut tots els 
diners, potser és la manera ara de tornar-nos a asseure, com deia el senyor Salellas, 
tornar-ne a parlar una altra vegada, no donar-ho per tancat, l’any 14 semblava que 
estava tancat i realment, doncs, no hi era. I les preguntes obligades és: si no han 
arribat tots els diners, quina és la fase que no es farà, què es deixarà de fer en aquest 
edifici? Es farà tot junt? Es continuarà fent per fases? Etcètera. 

I una ultima cosa, està a punt d’arribar, d’acabar-se, el mapa cultural, nosaltres 
l’havíem demanat, estem molt contents que estigui a sobre de la taula. Home, agafem 
el mapa cultural i mirem a veure si podem donar al conjunt del Modern un altre parell 
de voltes, eh? Nosaltres, per tot això exposat, ens abstindrem. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, potser vol intervenir el 
senyor Ribas, perquè com que ens repartim una mica,..., o no sé si vostè vol fer cap 
apreciació, però si no el senyor Ribas. Endavant, senyor Ribas. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bon vespre a 
tothom. Recollint una mica el missatge, i crec que no és el primer cop que en parlem, 
tant amb els diferents grups que han vingut a les reunions, n’hem tingut un parell o 
tres, i en certa manera estem parlant el mateix llenguatge, però a vegades fent servir o 
diferents adjectius o diferents conceptes. El que era prioritari és que després de vint-i-
cinc anys d’espera, no estem parlant de 2011, estem parlant de molt més endarrere, 
un espai com és el Modern, un espai totalment desaprofitat, tingués o revertís a la 
ciutat des d’un punt de vista cultural. Aquest equip de govern va entomar aquesta 
proposta, que tots saben que hi havia una dotació econòmica des de feia molt i molts 
anys, però que no s’acabava de tirar endavant, a través d’aquests fons, els fons Feder, 
i anant cap a una tendència, que en podríem tindre un debat quan volguéssim sobre 
les indústries creatives, però una tendència en l’àmbit cultural que permetia tindre 
aquests fons per impulsar aquesta tipologia d’edificacions. I aquí vam anar-hi i jo vaig 
posar –i vostès ho saben i l’alcaldessa així ho va també veure bé– un principi molt clar, 
jo parlava de polivalència, però ara m’agrada molt el concepte que ha fet servir vostè, 
senyora Maria Mercè Roca, de neutralitat, i en tot moment els he dit això. Perquè jo 
creia, i crec fermament després de portar un temps a l’àmbit de la cultura, que 
hipotecar edificacions amb un concepte determinat és un error de futur i el que vam 
buscar en tot moment és que totes les obres de caràcter urbanístiques que es feien 
aquí, si bé hi havia el compromís de treballar per les indústries creatives, perquè eren 
els fons (...) de finançament que ens permetia poder tirar endavant aquest projecte, la 
resta de l’edificació tingués la virtut –i m’aferro i li manllevo la seva paraula– de tindre 
la neutralitat, és a dir, no parlàvem... (Sona un senyal acústic.) Ja em toca acabar? 
Doncs no parlàvem de la casa ni de la música, sinó obert, i aquí sí que evidentment 
m’hi vaig comprometre, quan vinguin els fons tindrem la taula, ens asseurem, tindrem 
el procés de participació per definir quin és el pla funcional d’aquest edifici que ens 
restarà (...). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs moltes gràcies. Si els 
sembla, passaríem a la votació de la ratificació d’aquesta acceptació d’aquesta 
subvenció. 
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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, 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 
Esquerra Republicana - MES l’acceptació de la subvenció com a activitat beneficiària 
del PECT. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local és aprovada 
per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal 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. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al següent punt 
de l’ordre del dia. En aquest cas es tracta de quatre punts consecutius que tots ells fan 
referència a les modificacions del cartipàs derivades d’aquestes modificacions en el 
Govern que hi han hagut recentment i que tots vostès coneixen. Si els sembla bé, 
podem fer una substanciació conjunta i després tot i que no obstant votarem cadascun 
dels punts per separat i això també vol dir que podem deixar una miqueta més de 
temps a cadascú de nosaltres perquè ens puguem explicar amb tranquil·litat. Els 
sembla correcte? Algú s’oposa que ho puguem fer així? Perfecte. 
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Doncs degut a aquest canvi que tots vostès coneixen en el Govern de la ciutat de 
Girona, s’ha hagut evidentment de realitzar una actualització, una modificació de nou 
del cartipàs, especialment tenint en compte la modificació de les àrees diferents que 
els diferents regidors tenien responsabilitat i també en els organismes on l’Ajuntament 
hi té presència, organismes o entitats. És evident i no s’ha de fer gens estrany ni té 
cap altra lectura que repartir de nou les noves responsabilitats que com abans i com 
tot el mandat anterior de l’època en què era alcalde Carles Puigdemont, doncs va ser 
dirigida o liderada la ciutat per deu regidors, doncs tornem a una situació similar a 
aquella. I, per tant, els deu regidors i regidores d’aquest consistori dirigiran totes les 
àrees com s’ha fet durant molts anys amb anterioritat al pacte amb el PSC. 

Sí que ja vaig manifestar que les àrees que en el seu moment estaven sota el lideratge 
de la llavors tinenta d’alcalde Sílvia Paneque, que formaven la regidoria de Serveis 
Socials i Habitatge i que també incloïa Ocupació, Joventut i la UMAT, especialment el 
que significava els serveis socials, l’habitatge i l’ocupació, sí que volíem preservar la 
unitat d’acció, especialment d’aquestes àrees. Ja veuran que UMAT possiblement no, 
joventut..., és a dir, pot anar una miqueta de forma diferenciada, però sí que aquest 
paquet ens interessava seguir preservant-ne la seva unitat d’acció. Per què? Doncs 
perquè en el seu moment vam entendre que va estar funcionant i funcionant bé i que 
donava resposta a les necessitats dels ciutadans i, per tant, quan veus que una cosa 
funciona bé, és millor no modificar-la. 

El nostre grup, juntament amb el PSC, és cert que vam endegar diversos projectes, 
sempre ho vam fer de forma absolutament transversal i entenem que ha de continuar 
exactament igual i que la seva materialització d’alguns que estaven ja iniciats, doncs 
també té sentit que arribin a bon termini. Per tots aquests motius he volgut mantenir la 
continuïtat, però especialment en aquestes tres, serveis socials o serveis a les 
persones, habitatge i ocupació. Per això ho he assumit sota la meva àrea d’Alcaldia, 
aquesta gran àrea, però no obstant tothom podia comprendre que no serien 
directament gestionades per mi mateixa cadascuna d’aquestes àrees, sinó que com en 
totes les altres hi hauran les delegacions de gestió corresponents. 

En aquest sentit, ja coneixen vostès que aquesta àrea de serveis a les persones més 
important i d’habitatge doncs serà la regidora Eva Palau qui se’n farà càrrec a partir 
d’ara i que en aquest sentit per això ara en el moment que sigui convenient tindrà 
també un règim diferent del que tenia fins ara com a..., tindrà el règim d’exclusivitat, 
perquè és evident que hi haurà de destinar molt més temps com feia fins ara i li 
agraeixo la seva disponibilitat, que ha mostrat, i serà molt positiu per a la ciutat. 

En aquest sentit després ocupació per l’experiència que ja en té i pels importants 
coneixements que en té doncs ha estat delegada a la tinenta d’alcalde Glòria Plana, no 
cal que expliqui millor tant l’experiència com el seu coneixement i, a més, perquè 
també els primers mesos ja era qui ho desenvolupava. 

En joventut vam creure que podia ser molt interessant perquè volem potenciar també 
tot el que és l’àmbit d’educació i cultural de joventut, ens va semblar molt adequat que 
el tinent d’alcalde que també porta cultura pogués agafar la gestió d’aquesta regidoria, 
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després quant a la UMAT ens semblava que el regidor Narcís Sastre, que també 
s’encarrega dels projectes europeus i que ens ajuda a fer anàlisis territorials, era la 
persona adequada, juntament amb medi natural, per poder dotar d’aquest relat i 
d’aquestes noves vies polítiques o idees polítiques de cap a on ha d’anar 
territorialment parlant la nostra ciutat, ens semblava que fer aquestes reflexions més 
pausades, tranquil·les, amb la UMAT ens semblava que era molt bona idea. 

I per últim, l’àrea de Seguretat, el vicealcalde senyor Berloso, que ara que ha anat ja 
enfocant millor algun tema d’empreses que saben vostès mixtes que la veritat que li 
suposaven un esforç complementari excepcional, però que ja ha pogut encarrilar, com 
per exemple el tema d’aigües, etcètera, altres que ara sembla que almenys la seva 
dedicació no haurà de ser tan directa, doncs..., i també ens semblava que pel tema de 
certs àmbits de policia mediambiental, entre cometes, i tot el tema de sostenibilitat 
també crèiem que podia lligar molt i també portar amb participació i també el tema de 
policia de barri, que ja s’havia endegar recentment, doncs ens semblava que també 
era el regidor més adequat per també entomar aquesta responsabilitat. 

És evident que suposarà molta més feina per tots els regidors, perquè passar d’un 
govern de catorze a deu regidors, doncs suposa un plus de dedicació, ja he dit que ja 
ho hem viscut en altres èpoques, per tant, ho tornarem a fer i ho tornarem a fer molt 
bé, però també és cert que necessitem una miqueta d’ajuda. I, en aquest sentit, per 
això proposàvem la contractació d’una persona de personal eventual, assessor, que 
ens ajudi també a intentar garantir que la major càrrega de treball no repercuteixi en 
absolut a la qualitat dels serveis. En aquest sentit hem decidit que aquesta persona 
que hagi de venir a ajudar-nos estigui a l’àrea..., o es dediqui especialment, assessori 
l’àrea d’urbanisme i d’activitats. Per què? Perquè ara és cert que en aquests darrers 
mesos estem vivint un augment de l’activitat econòmica, per això també l’ocupació hi 
han aquestes dades que hem pogut explicar abans, s’estan creant noves empreses, 
s’estan produint obertures de nous comerços, de negocis i també hi han nous 
projectes urbanístics i d’obres i de la qual cosa n’estem molt satisfets, és evident, 
perquè és abandonar aquella paràlisi econòmica que s’estava donant i, per tant, vol dir 
que creixem en creació de negoci, en dinamització territorial, però també vol dir que 
potser aquella àrea necessita un reforç. I no és en cap cas donar per entès que a 
l’àrea i els treballadors de l’Àrea d’Urbanisme i Activitats no estan fent la seva feina bé, 
però que segurament necessiten una miqueta d’ajuda. I, per tant, en aquest sentit per 
impulsar una miqueta més la que ja de per si, no per mèrit d’aquest govern, de per si, 
doncs està millorant l’activitat econòmica lentament, doncs sí que ens agradaria posar 
el gra de sorra des del Govern de tenir aquesta àrea més dinàmica i més musculada. 

En darrer lloc, crec que ja ho he comentat, que els regidors amb..., no, no es 
modificarà perquè en dedicació exclusiva no, disculpin. Hi ha un canvi i és que és cert 
que els regidors ja tenien contemplat que podien augmentar cada any el seu..., o 
indemnització o honoraris, depenent de què, segons l’IPC, això no es va voler fer mai 
perquè també tothom havia d’assumir depèn de quins sacrificis i molts treballadors de 
moltes empreses també de l’Ajuntament a qui els agraïm també van patir també certes 
dificultats i, per tant, limitacions en els seus ingressos i tots els regidors van voler 
també estar amb les mateixes. En aquest cas, com sembla que la situació també està 
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millorant una miqueta i tot i que es podria aplicar l’IPC, ens semblava més apropiat per 
part del Govern no aplicar igualment..., no aplicar aquest augment de l’IPC que és més 
alt i, en canvi, aplicar aquest import que ve determinat per la Llei de pressupostos de 
l’Estat, que és la meitat, substancialment inferior, però que és la mateixa que s’aplica 
als treballadors, doncs que ara s’apliqui també a les indemnitzacions i a les 
percepcions de remuneració dels regidors també i també del personal també eventual. 

Aquest darrer tema que és minso i que la repercussió econòmica és petitíssima, 
perquè ja es poden imaginar que estem parlant d’uns per cents i que no..., que és molt 
petit, jo només els demano..., que segur que serà així, estic completament segura que 
serà així, però que mirem en aquest sentit de no fer un debat amb un punt de 
demagògia i dels sous dels polítics i tot això, perquè tots sabem que aquest 
Ajuntament és un Ajuntament extraordinàriament auster, que si comparéssim les 
indemnitzacions que perceben els regidors i regidores comparant amb altres 
ajuntaments menors o de les mateixes dimensions, etcètera, els imports estan 
substancialment per sota, tots ho sabem això, i entenc que la ciutat evidentment que 
entén la nostra feina, entén la responsabilitat que suposa i que segur que tots en som 
ben conscients. 

Crec que no em deixo cap dels quatre temes i si no després si els puc donar resposta 
a algun dubte que tinguin vostès, amb molt de gust ho faré. Alguna intervenció? Molt 
bé. Doncs endavant, 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. Començaré pel 
final, ja que vostè ha demanat que no fos un debat de demagògia dels sous dels 
polítics. Efectivament crec que seria un error fer-ho, més que re perquè no tan sols els 
regidors d’aquest Ajuntament portem molt de temps sense un increment ni d’IPC, ni de 
cap tipus, sinó que la legislatura passada tots vam aprovar per unanimitat baixar el 
sou, baixar-nos el sou com a regidors, per tant, crec que aquest debat no tindria 
tampoc sentit fer-lo en el Ple d’aquest Ajuntament. De fet jo d’aquest punt, dels quatre 
que ens plantegen, no n’anava ni a parlar, perquè jo trobo que és normal que 
regularitzem una situació que fins ara estava escrita d’una manera, però tampoc la 
complíem, per tant, del que es tracta és de complir allò que està escrit sempre i en tot 
moment, ja saben que soc una gran defensora del compliment de la llei sempre i en 
tot. 
Mirin, jo crec que avui el que cal és un debat polític i el tornen a plantejar vostès. És el 
cinquè cartipàs que ens presenten, ens va presentar el cartipàs el senyor Puigdemont 
quan va guanyar les eleccions l’any 2015, ens va presentar un cartipàs el senyor 
Ballesta quan havia de ser alcalde o el van escollir alcalde d’aquest Ajuntament, ens 
van presentar un cartipàs vostè quan van deixar caure el senyor Ballesta i vostè era 
escollida alcaldessa, ens van presentar un cartipàs quan ens van anunciar l’acord amb 
el Partit Socialista i avui ens presenten un cinquè cartipàs perquè han trencat l’acord 
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amb el Partit Socialista. Dos anys, cinc cartipassos. Crec que no és normal, jo crec 
que tothom haurà de reconèixer que la situació d’aquest Ajuntament no és normal. I, 
per tant, crec que aquí és on rau el debat. D’entrada nosaltres no compartim el 
cartipàs, ni compartíem el que ens va presentar el senyor Puigdemont quan va 
guanyar les eleccions l’any 2015, que governaven amb deu, perquè no van arribar a 
cap acord amb cap força política, ni compartim al cent per cent el cartipàs que ens 
presenten avui. 

Entenem i rebem com a positiu que l’Àrea de Serveis Socials, que per nosaltres és una 
de les més importants, com estic convençuda que ho és per tots els grups municipals 
aquí representats, doncs que funcionava i s’ha de reconèixer, bé, ho hem reconegut 
sempre i la senyora Paneque que n’era al capdavant ho sap, es mantingui unida i amb 
la mateixa estructura per seguir funcionant, sobretot per no afectar el servei que 
donem a aquest àmbit des d’aquest Ajuntament i els propis tècnics i treballadors de 
l’àrea perquè estan fent una feina i s’han acostumat a un ritme i a una manera de fer 
que és important mantenir, per tant, això ho valorem positivament, per això li dic que 
no ho compartíem el cent per cent, en aquesta part, doncs efectivament estem d’acord 
com ho fa, però en general no ho compartim. I sobretot i a més vaig fer declaracions 
públiques i, per tant, no els sorprendrà el que els diré, no compartim el que han fet 
amb el tema i l’àmbit i l’Àrea de Seguretat, que per nosaltres és molt important i, per 
tant, no és que desconfiem del senyor Berloso, només faltaria, ell sap que sempre 
l’hem valorat molt, però no entenem per què la Policia Municipal ha de tenir un tercer 
regidor que se’n faci responsable, ja n’ha tingut dos en dos anys, ara tornem a posar 
una persona diferent, quan ja hi havia un tinent d’alcalde que coneixia el funcionament 
de la Policia Municipal i, per tant, ja havia treballat amb ells. No entenem tampoc per 
què amb aquesta reestructuració no s’ha pensat que assumís les responsabilitats qui 
ja coneix el cos, qui està acostumat a treballar amb ells, perquè creiem que és un tema 
molt important de la ciutat i que ara començar de zero és complicat i perquè creiem 
que el senyor Berloso té moltes grans responsabilitats en altres àrees també 
estratègiques d’aquest Ajuntament i que el pot sobresaturar ara també portar l’Àrea de 
Seguretat. Insisteixo, no és una crítica a les capacitats ni al treball del senyor Berloso, 
sinó que és una crítica a la seva estratègia a l’hora de replantejar i reestructurar el 
cartipàs i repartir la feina entre els deu regidors que, com vostè ha dit, ara tornen a ser. 

Miri, el debat d’avui jo estic convençuda que serà molt més serè que els últims 
cartipassos que hi han hagut, però crec que cal posar-ho sobre la taula. Jo recordo el 
Ple del cartipàs del senyor Ballesta quan va ser escollit alcalde, que va ser duríssim, 
de fet, no se li va aprovar i el gran tema van ser la retribució de l’alcalde, que finalment 
vostè té la mateixa retribució que el senyor Ballesta demanava, i els càrrecs de 
confiança. I avui vostè el que fa és colar-nos un càrrec de confiança més. Si ja no 
estàvem d’acord en el número de càrrecs de confiança que vostès ens plantejaven, si 
ja no estàvem d’acord en allò que va acabar sent la caiguda del senyor Ballesta com a 
alcalde d’aquesta ciutat que va durar dos mesos, avui sense ni tan sols despentinar-
se, li he de dir, perquè en la seva intervenció ho ha plantejat com la cosa més normal 
del món, incloem un altre càrrec de confiança. Home, sincerament, senyora Madrenas, 
vostè sap el gran debat que hem tingut sempre amb aquest tema en aquest plenari, 
sap que no vam estar d’acord en el número de càrrecs de confiança que ens 
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plantejava, sap perfectament que quan ens plantejaven aquells càrrecs de confiança 
eren el mateix número de regidors que seran a partir d’avui, no són ni més, però no 
són menys, ja eren deu i ara tornen a ser deu. Per tant, què ha canviat tant que ara 
necessitin un càrrec de confiança més? Llavors és la sensació que aprofiten un canvi 
de cartipàs, vinga, per colar-ne un més. Jo mateixa a la comissió preguntava: «Bé, 
però aquest nou càrrec es farà per concurs, està obert a tothom?» No, no, em van dir 
que era un càrrec de confiança i que si teníem algú conegut enviés currículum, però 
que es decidirà a dit; efectivament, càrrec de confiança del Govern. Bé, no estàvem 
d’acord amb el número que tenien, imagini’s amb un més. 

Vostè ha fet referència..., jo no he sabut trobar-ho en el que avui aprovem, per tant, 
suposo que ens ho portarà en un altre moment en el Ple, el canvi de dedicació 
exclusiva. La senyora Paneque l’ha deixat, vostè ens va dir en Comissió Informativa i 
ara mateix ho ha dit, que l’agafarà la senyora Eva Palau. Suposo que ho votarem un 
altre dia, perquè avui jo en els papers que m’han donat he sigut incapaç... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si m’ho permet, és que la que 
tenia la senyora Paneque és la que tindrà la senyora Palau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, però bé devem tenir de... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, està contemplat tantes 
dedicacions exclusives, no hi ha cap canvi en aquest cas. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Val, com que està aprovada, vostè decideix a 
qui li dona, es dona a una altra persona i ja està. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): D’acord. Era el dubte que tenia. D’acord, gràcies 
per l’aclariment. Bé, nosaltres haguéssim preferit que aprofitéssim per tenir una 
dedicació exclusiva menys, que en el seu moment ja vam fer la crítica, i com que he dit 
que no volia fer un debat sobre sous, no entraré més enllà en aquest tema. 

Per tant, nosaltres votarem en algun punt que sí, perquè com comprendrà en el punt 4 
votarem que sí, no ens votarem nosaltres mateixos en contra de les persones que 
representaran el nostre grup municipal a les diferents comissions i en els diferents 
òrgans d’aquest Ajuntament, seria una mica contradictori votar-nos en contra dels 
propis representants. Però sí que en altres punts ens abstindrem o li votarem en 
contra, perquè com he dit ni compartim el cartipàs que ens presenten, ni compartim el 
que vulguin augmentar el nombre de càrrecs de confiança, ni compartim que aquest 
Ajuntament hagi de viure avui un cinquè cartipàs amb dos anys que porten al Govern, 
perquè sincerament les expectatives que a una li venen al cap d’aquí al maig de 2019, 
que és quan toquen les eleccions municipals, és que en qualsevol moment podem 
tenir a sobre la taula un altre cartipàs, tot i que ara, si no s’han entès amb Esquerra 
Republicana fins ara, ara encara ho veig més difícil tenint en compte que ja no 
s’entenen ni per les eleccions al Parlament de Catalunya. 
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Però, bé, en fi, com li deia no li donarem suport en general al cartipàs, només li 
donarem suport en allò que afecta nomenaments propis del grup. Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres entenem que 
un pacte es trenqui per diferències de criteri o de posicionament, entenem que després 
d’un pacte de govern s’hagi de reconfigurar el govern per ajustar-lo precisament a la 
realitat del moment, perquè és part de la política. Però nosaltres, per altra banda, no 
entenem com és que en aquesta reconfiguració del Govern la reestructuració no acabi 
amb el problema que tenim en aquest Ajuntament, i creiem que amb aquest cartipàs 
no s’acaba amb l’absolut descrèdit polític de la primera utilitat d’aquest consistori, 
perquè creiem que aquest és el problema del cartipàs que avui ens presenten. Creiem 
que l’Alcaldia de Girona ha passat a ser la riota a nivell polític per les declaracions de 
la seva màxima representant a diferents entrevistes, pel trencament de relacions amb 
institucions, per la seva actuació populista que només busca començar a fer 
campanya per distanciar-se dels seus adversaris polítics. I si vostè no se n’adona que 
animar a tallar l’AVE ens afecta a tots com a ciutat, pel nostre bon nom, per les 
relacions comercials o pel turisme, o si vostè no veu que fer el ridícul en una entrevista 
sobre la sostracció de la bandera espanyola en una televisió a nivell nacional és fer 
mal a aquesta institució, és que no mereix ni el títol, ni el càrrec que fins avui 
representa. 

Jo crec, alcaldessa, que dintre del seu Govern i dintre del seu partit hi ha gent 
preparada, hi ha gent que és honesta, hi ha gent que és dialogant i hi ha gent que és 
coherent, però vostè, senyora Madrenas, el que ha de fer és dimitir. I cregui’m quan li 
dic que farà un bon servei al seu partit, farà un bon servei a l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament, inclús farà un bon servei a la seva figura. Per tant, alcaldessa, com 
comprendrà, nosaltres no donarem suport a aquest cartipàs. I li torno a demanar: 
alcaldessa, dimiteixi. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC): Moltes gràcies. Efectivament el debat més que de 
cartipàs, també en faré algunes valoracions, pertany a un moment polític i seria 
estrany que no hi hagués una primera anàlisi d’aquest moment, perquè efectivament 
ve després del trencament d’un pacte que des del nostre punt de vista es correspon a 
una situació d’excepcionalitat política del moment. Hem vist aquestes últimes 
setmanes com polítics antisistema dirigien aquest país, hem vist algunes empreses 
preocupades per l’estabilitat i el futur de Catalunya, algunes d’elles gironines, que ja 
han anunciat inversions fora de les nostres comarques, hem vist trencament d’acords 
fundacionals sobre regles al Parlament i hem vist també la persecució per part 
d’alguns grups polítics per tal d’obtenir el trencament de diferents governs municipals. 
Tot això, com deia, entenem que forma part d’un moment d’excepcionalitat i, per tant, i 
com hem dit en reiterades ocasions, el Grup Municipal dels Socialistes a Girona ha fet, 
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fa i farà tot allò que estigui a les seves mans en favor de la normalitat institucional, 
almenys la d’aquest Ajuntament. 

El cartipàs al qual avui donarem suport en tots els seus punts és producte precisament 
d’això i d’aquesta reflexió i no tinc cap ganes tampoc de fer més retrets, sinó aquesta 
anàlisi, perquè estic absolutament convençuda que la feina que ens encomanen els 
gironins i les gironines és reconstruir les institucions que han estat afectades per blocs 
que s’acusen els uns als altres de tots els mals que està vivint Catalunya. I el que 
volem és retrobar ponts de persones que pensem diferent, que tenim punts de vista 
diferents, però que de ben segur ens podem posar d’acord amb propostes conjuntes. 
Per tant, els socialistes haguéssim preferit un govern de pacte més fort, però això 
finalment no ha estat possible. 

La proposta, però, que avui ens porten a aprovació en aquest plenari té alguns 
plantejaments que hem pogut debatre amb l’alcaldessa personalment i amb alguns 
regidors de l’equip de govern i que pensem que sumen a favor de la ciutat de Girona i 
per això hi donarem suport. 

El primer, com ja s’ha fet esment, és que es respecta l’organització humana que 
s’havia fet, en especial, d’aquesta gran àrea de drets socials, joventut, ocupació i 
UMAT, i per nosaltres això era cabdal per aprofitar aquest any i escaig que queda per 
acabar el mandat i no perdre ni un segon més en la inestabilitat política que hem viscut 
i en especial aquests últims mesos, setmanes i mesos. Hi ha equips tècnics, 
efectivament, equips humans ben organitzats que porten serveis a més a més molt 
essencials a milers de ciutadans i d’aquesta manera pensem que podran continuar 
funcionant amb un altíssim rendiment. És a dir, aquest era un vaixell amb directrius 
clares que tenia una bona direcció i pensem que és bo que continuïn treballant en 
aquesta mateixa direcció. 

També valorem positivament que es puguin finalitzar alguns dels projectes que havíem 
endegat i que pensem que són de vital importància, només destacar-ne alguns: el Pla 
social de les Pedreres, que esperem que es podrà anar desenvolupant al llarg 
d’aquests mesos, també el Servei d’Atenció Domiciliària, que té uns dos mil usuaris 
possibles beneficiaris d’aquestes millores, l’Oficina d’Eficiència Energètica, que havíem 
arribat que fos possible per als col·lectius més vulnerables, però ens hem quedat a les 
portes que tota la ciutadania disposi d’informacions útils per tal de reduir la factura 
energètica de les seves llars i, per tant, també fer-ho més sostenible. 

I finalment un projecte per nosaltres important i que ens agradaria que es 
desenvolupés, que és el de «Girona ciutat universitària», és a dir, integrar els dos 
grans pols que té la nostra ciutat, Ajuntament i universitat. Per nosaltres aquests són 
projectes que amb aquest gran paraigües, amb aquest cartipàs estem segurs que es 
podran finalitzar i alguns d’ells, doncs, els veurem amb èxit segur en el que queda de 
mandat. 

Aquest paraigües, com deia, ha permès un treball transversal per nosaltres molt 
interessant, molt profitós, només destacar, per exemple, que habitatge i drets socials 
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estigui en aquesta mateixa àrea ha fet que el ritme de casar les necessitats d’habitatge 
per als col·lectius més vulnerables i aquesta captació de pisos socials des del nostre 
punt de vista hagi estat exitós, sobretot i gràcies als grans professionals que hi ha a 
l’Oficina d’Habitatge. Les polítiques de seguretat i de proximitat també pensem que 
han estat un èxit d’aquest treball conjunt entre drets socials i seguretat que ens 
agradaria que es mantingués. 

I des del Servei Municipal d’Ocupació, que és un tema que ens preocupava, doncs que 
continuï sent una peça clau per invertir recursos públics per tal de trobar oportunitats a 
aquelles persones que més ho necessiten. Entenem que aquest cartipàs va en la línia 
de mantenir aquestes polítiques d’esquerres i que pensem que són beneficioses per a 
la ciutat. 

I finalment i no me’n puc estar de dir que a Girona, ho hem dit sempre, primer haurien 
de ser les persones, que ens hagués agradat que les posicions viscerals de la política 
catalana on tots els partits, estic segura, hi tenim responsabilitats, no haguessin afectat 
el nostre Ajuntament, això no obstant, els mesos que hem transcorregut en el Govern 
d’aquesta ciutat per nosaltres –i parlo en nom de tots, els quatre regidors– han estat 
un honor, hem pogut treballar amb l’equip de Convergència i Unió amb lleialtat mútua i 
per això entenem i estem segurs que aquests compromisos que emanen del Pla de 
govern que vàrem dissenyar conjuntament es duran a terme i és per això que donarem 
suport al cartipàs. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
La senyora Pèlach, per CUP - Crida per Girona. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. A la 
seva intervenció jo crec que ha fet un esforç per vestir-ho tot molt i fins i tot quasi que 
ens ha acusat de demagògia sense haver-nos deixat parlar a l’oposició. A més a més 
d’aquest esforç de vestir-ho tot, doncs ha parlat fins i tot de l’IPC, que respon en 
realitat a una adequació de la legislació i crec que té poc a veure amb cap iniciativa 
pròpia del Govern. Llavors nosaltres la veritat és que anàvem a fer un discurs bastant 
conciliador i intentaré recuperar-lo, però el to que ha pres la veritat és que fins i tot 
m’ha molestat. 

Veig també que hi ha grups que ja han començat a fer campanya i que ells són 
precisament aquells que llavors volen fer creure que en realitat es preocupen pel que 
passa a la gent, però a la seva intervenció el que fan és començar ja a fer campanya, 
una campanya que crec que no és municipal. 

Sabem, som conscients, que aquest cartipàs és una conseqüència del trencament 
amb el PSC, precisament perquè nosaltres vam ser un dels grups que li vam demanar 
que es produís aquest trencament, precisament perquè vam demanar al Grup 
Municipal del PSC coherència perquè manifestament i públicament havien fet uns 
gestos que els diferenciaven del seu partit i els vam demanar coherència si realment 
mantenien aquests gestos i aquesta manera de pensar, doncs que trenquessin amb el 
partit que, en canvi, el que està fent és avalar la repressió i la liquidació de les 
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institucions catalanes i per això els demanàvem aquest trencament. Com que el PSC 
no es va avenir en aquest sentit i sempre s’ha negat a acceptar aquest trencament 
amb el seu partit, un partit que evidentment ha avalat i ha donat suport a l’aplicació del 
155 i, per tant, nosaltres avui ens n’alegrem, ens alegrem que hagin trencat aquest 
pacte i més després de sentir determinats discursos. Precisament per això volíem 
adoptar aquest to conciliador. 

Sí que és cert que som crítics amb les formes perquè creiem que aquest diàleg que 
ara mateix el PSC deia que havien tingut amb vostès, doncs, no l’han tingut amb 
nosaltres, no l’han tingut, diguéssim, amb l’oposició, si entenen vostès que formaven 
un únic govern. I, per tant, doncs no tan sols diàleg, sinó moltes vegades fins i tot ha 
mancat el que és més elemental, que és la comunicació. Una vegada més ens hem 
hagut d’assabentar del trencament, de les propostes, etcètera, per la premsa i creiem 
que això també és un menyspreu a les propostes que des de l’oposició li han fet i li 
han posat sobre la taula en aquest sentit. Ens ha quedat clar avui que els antics 
projectes els pactarà amb el PSC, però ens agradaria saber, doncs, els nous, els 
futurs projectes amb qui els pensa pactar. 

Som crítics també amb el resultat. El cartipàs que avui ens presenta entenem que és 
un nyap, amb una Alcaldia sobresaturada, una Àrea d’Igualtat i Drets Socials que ha 
quedat relegada a una posició, diguéssim, per sota de l’Àrea d’Alcaldia i que, a més a 
més, acumula una sèrie d’àrees en les quals, com deia, vostè ha volgut vestir-ho molt i 
justificar el repartiment en cadascun dels regidors, però a nosaltres ens sembla que ha 
sigut una cosa bastant més provisional. Llavors precisament també els volíem 
preguntar això, si aquesta alcaldia sobresaturada, aquesta àrea d’Igualtat i aquesta 
situació és una situació provisional, si pensen fer algun altre canvi o pensen aguantar 
fins a final de legislatura, diguéssim, amb aquesta àrea d’Igualtat i Drets Socials 
relegada a..., sense una àrea pròpia. 

A més a més, amb el resultat també veiem que continuen negant, retornen als orígens, 
la participació d’altres grups municipals en determinats organismes o ens, com 
nosaltres hem demanat en moltes ocasions. Per tant, som crítics amb les formes, som 
crítics també amb el resultat, amb la proposta que ens fan avui sobre la taula. 

A més a més ens queden dubtes que creiem que no estan resolts, fa un moment el 
PSC li deien ara que mantinguessin el Pla de govern, però a nosaltres també ens 
agradaria saber quin Pla de govern pensen aplicar a partir d’ara? El Pla de govern que 
van començar la legislatura? El Pla de govern que van pactar amb el PSC? Jo crec 
que això la ciutadania es mereix saber-ho també. 

També a nivell de concrecions i aquí també hi han elements que a nosaltres 
evidentment ens fan decantar la balança, i és per exemple el tema del nou càrrec de 
confiança. Apareix un nou càrrec de confiança, no renuncien al que en el seu moment 
va adquirir, podríem dir la senyora Paneque, el que va posar en la seva àrea, no 
renuncien a aquest i n’apareix un nou. Una nova figura de coordinador que avui 
vostès..., ens ho han negat en diverses ocasions, però avui vostè justificava 
contínuament i de manera, diguéssim, molt convençuda que el que venia és a cobrir 
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les mancances estructurals d’una plantilla amb personal eventual. Aquesta no és la 
figura del càrrec de confiança, em penso que s’estan confonent aquí, els ho hem dit en 
diverses ocasions: els càrrecs de confiança no estan pensats per cobrir les mancances 
estructurals de la plantilla, tenen una altra funció que és la d’assessorament especial. I 
vostè avui com ho ha justificat realment no responia ni molt menys a això. I vostès es 
mouen en aquesta tessitura de cobrir mancances estructurals o bé mantenir lògiques 
de la vella política de col·locació de gent de partit com han fet en altres ocasions. 

Llavors nosaltres sí que hem optat per abstenir-nos en alguns dels punts que votarem 
mostrant una mica aquesta voluntat d’entesa i aquesta consciència de la necessitat de 
tenir una governabilitat forta. Li hem estès la mà també a nivell públic a arribar a 
acords puntuals i li mantenim avui aquesta mà estesa, però també és cert que hi han 
alguns dels punts, com aquest del nou càrrec de confiança, que a nosaltres ens 
semblen absolutament inadmissibles i, per tant, aquí sí que hi votarem que no. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres 
votarem a favor de tots els punts del cartipàs, no ben bé perquè sigui el nostre 
cartipàs, sinó per coherència, perquè nosaltres vàrem dir públicament que si vostès 
trencaven el pacte amb el PSC del 155, nosaltres garantíem que la ciutat tirés 
endavant i que fos governable. Per això, en coherència, nosaltres votarem que sí. A 
més a més, per coherència garantirem també que la ciutat pugui avançar cap a la 
república, que pugui tirar endavant en el dia a dia i també en els grans temes de ciutat 
ens agradarà de parlar i de discutir perquè la nostra oferta era una oferta sincera. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs moltes gràcies. Moltes 
gràcies a tots. Moltes gràcies Esquerra-MES perquè efectivament amb aquell 
compromís que van adoptar públicament, amb el que acaben de fer vostès aquí, veiem 
que és una línia que encetem que pot ser molt positiva. 

També he de destacar evidentment el parlament que ha fet ara la senyora Paneque, li 
agraeixo. Sempre hem mantingut aquesta relació excel·lent tant personal, diguéssim, 
com especialment a l’hora de treballar conjuntament pel govern de la ciutat. Repeteixo 
com ho he fet sempre, perquè dir una altra cosa seria incerta, que he entès sempre 
que era una bona complicitat la que havíem teixit amb tots els regidors i regidores i a 
qui els agraeixo la feina que fins ara han tingut, a tots, a cadascun. I, per tant, 
evidentment també no pot ser d’una altra manera de continuar col·laborant exactament 
com amb la resta de grups en tot allò que sigui factible de poder tirar endavant 
conjuntament com fins ara. 
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En fi, agraeixo el to conciliador de CUP - Crida per Girona, que vaja, que tot i que ell 
trobi conciliador, Déu n’hi do, però vaja, ho entomem bé i escolti, endavant. Li agraeixo 
que s’abstinguin en alguns punts o no sé exactament, però agraïda i espero que sí que 
puguem iniciar també punts d’acord i que puguem arribar a enteses. Per part d’aquest 
Govern evidentment que serà així. 

I respecte al fet que la situació d’aquest Ajuntament si era normal o no era normal, 
home, va ser bastant excepcional, de fet extraordinari, que l’alcalde de la ciutat passés 
a ser el president, doncs és evident que normal no va ser, ja li reconec, possiblement 
molts ho reconeixeríem com un honor també, i possiblement una major part de la 
ciutadania així ho reconeix, entenc que vostè no, perquè també el paper que ha jugat 
el president Puigdemont en aquest camí cap a la república de Catalunya. I entenc que 
quan també parla de normalitat, doncs està clar, i el país tampoc està vivint en absolut 
moments normals, de fet està vivint moments..., aquí ja no diria extraordinaris, diria 
absolutament anormals, d’atac a les institucions i en fi, que coneixem tots bé. Per tant, 
que sí, estem vivint moments molt turbulents i a vegades es fan trasllat d’aquests 
moments turbulents a les ciutats. I és lògic que l’alcaldessa de qualsevol ciutat prengui 
part i decideixi al costat de qui es posa, si al costat de qui defensa els drets 
fonamentals de les persones, al costat de qui defensi..., i ara me refereixo més a la 
senyora Pujola, al costat de qui defensa les llibertats individuals i col·lectives o si es 
posa al costat dels que no, dels que les infringeixen i dels que estan d’acord a atacar 
les institucions escollides democràticament. Per tant, que no, no hi ha normalitat i sí, 
l’alcaldessa de qualsevol ciutat és lògic que es posicioni en el paper que ha de jugar 
enfront a aquest procés cap a la república catalana. 

En fi, si els sembla, passem a la votació, reiterant el meu agraïment a tots aquells que 
ho faran factible. Ara, disculpin, perquè com que ho hem fet com diferent, anirem fent 
lectura de cada un dels punts i anirem votant aprovant o no. Senyor secretari... 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 
4. Aprovar el nomenament dels representants municipals en les diferents 
institucions i organismes públics on és preceptiva la representació municipal. 
D’acord amb allò que disposa l’article 97.1 del ROF s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 
Primer.- Atès que fins al dia 27 d'octubre de 2017 existia un pacte per al govern de la 
ciutat entre els grups municipals de CiU i PSC si bé aquest pacte es va dissoldre 
amb la data anteriorment esmentada i per tant esdevé necessari la nova configuració 
del Cartipàs Municipal adequant el mateix a la nova estructura del govern municipal 
integrada única i exclusivament pel grup municipal de CiU. 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- L'article 38 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986 estableix que s'adoptaran pel Ple de 
la corporació els acords corresponents al nomenament de representants de la 
Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en els quals es 
requereix la presència corporativa. 
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple de la Corporació 
municipal l'adopció dels següents acords: 

Primer.- Modificar l'acord plenari de data 25 de febrer de 2016 de nomenament de 
representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes en 
els quals es requereix la presència dels membres de la corporació en el següent 
sentit: 
 

1. ENS ASSOCIATIUS 
 

1.1. Mancomunitat Intermunicipal del Gironès 
1. Marta Madrenas i Mir 
2. Narcís Sastre i Fulcarà 
3. Eduard Berloso i Ferrer 
4. Glòria Plana i Yanes 

 
1.2. Mancomunitat Urbanística Girona-Vilablareix-Salt 

1. Marta Madrenas i Mir 
2. Joan Alcalà i Quiñones 
3. Maria Àngels Planas i Crous 

 
2. ORGANISMES AUTÒNOMS 

 
2.1. Patronat Municipal Call de 

Girona Presidenta: Marta 
Madrenas i Mir 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Glòria Plana i Yanes 
3. Eduard Berloso i Ferrer 
4. Maria Mercè Roca i Perich 
5. Jordi Barris i Duran 
6. Joaquim Rodríguez Vidal 
7. Manuel Vázquez Rodríguez 
8. Concepció Veray Cama 

 
2.2. Organisme Autònom Local d'Educació Musical de 

Girona Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
Vicepresidenta: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Cristobal Sánchez i Torreblanca 
3. Eva Palau i Gil 
4. Miquel Poch i Clara 

5. Marc Daunis i Fabregó 
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6. Joaquim Rodríguez Vidal 
7. Manuel Vázquez Rodríguez 
8. Concepció Veray Cama 

 
3. SOCIETATS 

 
3.1. TRARGISA. Societat Mercantil, amb capital íntegrament públic que 
pertany a diverses Corporacions Locals. 
Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
3. Narcís Sastre i Fulcarà 
4. Eva Palau i Gil 
5. Cristòbal Sánchez Torreblanca 

 
3.2. Iniciatives i Projectes Municipals, S.A. Societat Mercantil de capital 
íntegrament públic. 
Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Narcís Sastre i Fulcarà 
3. Sílvia Paneque i Sureda 
4. Eduard Berloso i Ferrer 
5. Miquel Poch i Clara 
6. Laia Pèlach i Saget 
7. Cristòbal Sánchez Torreblanca 
8. Miriam Pujola Romero 
9. Concepció Veray Cama 

 
3.3. Vivendes de Girona, S.A. (atorgament condició entitat urbanística 
especial) Presidenta: Marta Madrenas i Mir 

1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Eva Palau i Gil 
3. Narcís Sastre Fulcarà 

 
3.4. Societat Mixta 
SERMUNEGI,S.A. Presidenta: 
Marta Madrenas i Mir 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Narcís Sastre i Fulcarà 
3. Cristòbal Sánchez Torreblanca 

 
3.5. Transports Municipals del Gironès, S.A. Empresa 
Mixta Presidenta: Marta Madrenas i Mir 



 
 

77 
 

1. Joan Alcalà i Quiñones 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
3. Narcís Sastre i Fulcarà 
4. Eduard Berloso Ferrer 

 
3.6. Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. Empresa Mixta 

Marta Madrenas i Mir 
1. Eduard Berloso Ferrer 

 
3.7. Cementiri de Girona, S.A. Empresa 
Mixta Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Narcís Sastre Fulcarà 

 
4. CONSORCIS 

 
4.1. Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La 
Sopa Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
Vicepresidenta: Eva Palau i Gil 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Martí Terés i Bonet 
3. Josep Manel Barbero i García 
4. Sílvia Paneque Sureda 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 

 
4.2. Normalització Lingüística de 
Catalunya Carles Ribas Gironès 

 
4.3. Vies Verdes 

Narcís Sastre i Fulcarà 
 

4.4. Localret 
Maria Àngels Planas i Crous 
4.5. Les Gavarres 
Narcís Sastre i 
Fulcarà 
4.6. Ter 
Narcís Sastre i Fulcarà 
4.7. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona 
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1. Joan Alcalà i Quiñones 
2. Narcís Sastre i Fulcarà 

 
4.8. Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals 
(CTAX) Carles Ribas Gironès 

 
4.9. Consorci d'Arts Escèniques de Salt-Girona 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Glòria Plana i Yanes 

 
5. PATRONATS I FUNDACIONS 

 
5.1. Patronat de la Fundació Rafael Masó 

Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Glòria Plana i Yanes 
Representants dels grups 
municipals: 
1. Eva Palau i Gil 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Ester Costa i Fita 
4. Manuel Martín Vertedor 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 

 
5.2. Patronat de la Fundació Auditori Palau de 
Congressos Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
1. Glòria Plana i Yanes 
2. Carles Ribas i Gironès 
Representants dels grups 
municipals: 
1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Miquel Poch i Clara 
3. Lluc Salellas i Vilar 
4. Sílvia Paneque Sureda 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 

 
5.3. Patronat Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs 
Mallol Presidenta: Marta Madrenas i Mir 

1. Carles Ribas Gironès 
2. Eva Palau i Gil 
Representants dels grups municipals: 
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1. Glòria Plana i Yanes 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Lluc Salellas i Vilar 
4. Joaquim Rodríguez Vidal 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 

 
5.4. Patronat Privada "Joan Bruguera"  
Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
Carles Ribas i Gironès 
 
5.5. Fundació Fira de 
Girona Marta Madrenas i 
Mir 

1. Glòria Plana i Yanes 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
3. Cristòbal Sánchez Torreblanca 

 
5.6. Patronat Catalunya Món 
Presidenta: Marta Madrenas i 
Mir 
5.7. Fundació Privada "Girona, Universitat i 
Futur" Marta Madrenas i Mir 

5.8. Fundació Privada "Prudenci Bertrana" 
1. Marta Madrenas i Mir 
2. Carles Ribas Gironès 
5.9. Fundació Privada "Carles Pi i Sunyer, d'Estudis Locals i 
Autonòmics" Carles Ribas i Gironès 
5.10. Fundació Casa de Cultura de 
Girona Carles Ribas i Gironès 
5.11. Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament Cristobal Sánchez Torreblanca 
5.12. Fundació Parc Científic i Tecnològic 
1. Marta Madrenas i Mir 
2. Maria Àngels Planas i Crous 
5.13. Fundació Fita 
Marta Madrenas i 
Mir 
5.14. Fundació Teatre 
Lliure Carles Ribas Gironès 
5.15. Patronat Turisme Costa Brava Girona, 
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SA Marta Madrenas i Mir 
 

6. ÒRGANS COMPLEMENTARIS 
 

6.1. Consell Municipal 
d'Educació Presidenta: Marta 
Madrenas i Mir 
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
1. Cristobal Sánchez i Torreblanca 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
3. Pere Albertí i Serra 
4. Maria Mercè Roca i Perich 
5. Laia Pèlach i Saget 
6. Joaquim Rodríguez Vidal 
7. Manuel Vázquez Rodríguez 
8. Concepció Veray Cama 

 
6.2. Consell Municipal de la Gent 
Gran Presidenta: Marta Madrenas i 
Mir 
Regidora de Serveis Socials: Eva Palau i Gil 
Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i 
Vázquez 
1. Sílvia Paneque Sureda 
2. Martí Terés i Bonet 
3. Ester Costa i Fita 
4. Elisabeth Riera Alemany 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 

6. Concepció Veray Cama 
 

6.3. Taula de Mobilitat 
Presidenta: Marta Madrenas i 
Mir Joan Alcalà i Quiñones 
Narcís Sastre i Fulcarà 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Miquel Poch i Clara 
3. Josep López i Jovani 
4. Manuel Martín Vertedor 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 

 
6.4. Consell Municipal de Solidaritat i 
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Cooperació Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
Regidora de Cooperació: Cristòbal Sánchez Torreblanca 
1. Isabel Muradàs Vázquez 
2. Martí Terés i Bonet 
3. Laia Pèlach i Saget 
4. Sílvia Paneque i Sureda 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 

 
6.5. Consell Econòmic i Social de 
Girona President: Marta Madrenas i Mir 

1. Glòria Plana i Yanes 
2. Eduard Berloso i Ferrer 
3. Carles Ribas i Gironès 
4. Miquel Poch i Clara 
5. Toni Granados i Aguilera 
6. Sílvia Paneque i Sureda 
7. Miriam Pujola Romero 
8. Concepció Veray Cama 

 
6.6. Comissió de Seguiment per a l'Ús de la Llengua 
Catalana Marta Madrenas i Mir 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Maria Mercè Roca i Perich 
3. Lluc Salellas Vilar 
4. Joaquim Rodríguez Vidal 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 

 
6.7. Consell Participatiu per la 
Llengua Presidenta: Marta Madrenas i 
Mir 
1. Carles Ribas Gironès 
2. Eva Palau i Gil 
3. Maria Mercè Roca i Perich 
4. Biel de Montserrat i Valls 

5. Joaquim Rodríguez Vidal 
6. Manuel Vázquez Rodríguez 
7. Concepció Veray Cama 

 
6.8. Taula de Sostenibilitat 
Presidenta: Marta Madrenas i 
Mir 
Regidor de Sostenibilitat: Eduard Berloso i Ferrer 
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1. Narcís Sastre i Fulcarà 
2. Pere Albertí i Serra 
3. Jordi Navarro i Morera 
4. Elisabeth Riera Alemany 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 

 
6.9. Creu 
Roja Eva 
Palau i Gil 
6.10. Comissió Delimitació del Terme 
Municipal Marta Madrenas i Mir 
1. Maria Àngels Planas i Crous 
2. Joan Alcalà i Quiñones 

 
6.11. Consell Municipal de l'Esport de Girona 
1. Isabel Muradàs i Vázquez 
2. Pere Albertí i Serra 
3. Toni Granados i Aguilera 
4. Joaquim Rodríguez Vidal 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 

 
6.12. Consell Municipal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i 
Bisexuals Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
Regidora de Serveis Socials: Eva Palau i Gil 
1. Eduard Berloso i Ferrer 
2. Martí Terés i Bonet 
3. Núria Palomar i Vidal 
4. Sílvia Paneque Sureda 
5. Manuel Vázquez Rodríguez 
6. Concepció Veray Cama 

 
6.13. Consell Rector Escola de Música del 
Gironès Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i 
Vázquez 
 
6.14. Consell Esportiu del Gironès 
Regidora d'Esports: Isabel Muradàs i Vázquez 

 
6.15. Consell de Cohesió i Serveis Socials de 
Girona Presidenta: Marta Madrenas i Mir 
Regidora de Serveis Socials: Eva Palau i Gil 
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1. Sílvia Paneque Sureda 
2. Martí Terés i Bonet 
3. Laia Pèlach i Saget 
4. Eduard Berloso i Ferrer 
5. Miriam Pujola Romero 
6. Concepció Veray Cama 

 
6.16. Consell Català del Moviment 
Europeu Narcís Sastre i Fulcarà 

 
6.17. Fundació Campus Arnau 
d'Escala Eva Palau Gil 

 
6.18. Fundació 
Inform Glòria Plana 
Yanes 

 
6.19. Consell Municipal d'Igualtat de 
Gènere Eva Palau Gil 

 
6.20. Observatori de les dones en els mitjants de 
comunicació Eva Palau Gil 

 
7. REPRESENTACIÓ EN CONSELLS ESCOLARS 

 
7.1. Centres públics d'educació infantil i 

primària Escola Joan Bruguera: Glòria Plana i 
Yanes Escola Eiximenis: Eduard Berloso i Ferrer 
Escola Annexa-Joan Puigbert: Eduard Berloso i Ferrer 
Escola Àgora: Joan Alcalà Quiñones 
Escola Cassià Costal: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Verd: Carles Ribas i Gironès 
Escola Taialà: Joan Alcalà i Quiñones 
Escola Santa Eugènia: Narcís Sastre i 
Fulcarà Escola Migdia: Carles Ribas Gironès 
Escola Montjuic: Eva Palau i Gil 
Escola Carme Auguet: Cristòbal Sánchez Torreblanca 
Escola Dalmau Carles: Cristòbal Sánchez 
Torreblanca  
Escola Montfalgars: Narcís Sastre i Fulcarà 
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Escola Pla de Girona: Isabel Muradàs i Vázquez 
Escola Font de la Pólvora: Cristòbal Sánchez i 
Torreblanca Escola Vila-roja: Isabel Muradàs i Vázquez 
Escola Marta Mata: Maria Àngels Planas i 
Crous Escola Domeny: Joan Alcalà Quiñones 
Escola Pericot: Isabel Muradàs Vázquez 
Escola El Bosc de la Pabordia: Maria Àngels Planas i 
Crous Escola Balandrau: Joan Alcalà i Quiñones 

 
7.2. Instituts públics d'ensenyament secundari 
Institut Jaume Vicens Vives: Eduard Berloso i Ferrer 

Institut Santa Eugènia: Narcís Sastre i Fulcarà 
Institut Santiago Sobrequés: Carles Ribas i 
Gironès 
Institut Carles Rahola i Llorens: Joan Alcalà i 
Quiñones Institut Montilivi: Isabel Muradàs i Vázquez 
Institut Narcís Xifra Masmitjà: Isabel Muradàs Vázquez 
Institut Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona: Glòria Plana i Yanes 
Institut Esmessenda: Isabel Muradàs i Vázquez 

 
7.3. Centres concertats 
Escola Bell·lloc del Pla: Joan Alcalà i 
Quiñones Escola Dr. Masmitjà: Carles Ribas 
i Gironès Escola La Salle: Carles Ribas i 
Gironès 
Escola Les Alzines: Maria Àngels Planas i 
Crous Escola Maristes-Girona: Glòria Plana i 
Yanes Escola Pare Coll: Joan Alcalà i 
Quiñones 
Escola Sagrada Familia: Cristòbal Sánchez i 
Torreblanca Escola Sagrat Cor de Jesús: Isabel 
Muradàs i Vàzquez Escola Vedruna: Carles Ribas i 
Gironès 

 
7.4. Escoles bressol municipals 
EB Baldufa: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 
EB Cavall Fort: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i 
Vázquez EB El Pont: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i 
Vázquez EB El Tren: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i 
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Vázquez EB Garbí: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i 
Vázquez 
EB L'Olivera: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 

 
7.5. Llars d'Infants (titularitat del Departament d'Educació) 
Llar d'infants Sant Ramon Nonat: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i 
Vázquez 
Llar d'infants El Tarlà: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vázquez 

 
7.6. Centres públics d'educació especial 
EE Font de l'Abella: Isabel Muradàs i 
Vázquez EE Palau: Isabel Muradàs i 
Vázquez 

 
7.7. Escola d'Adults 
Carles Ribas i 
Gironès 

 
7.8. Conservatori de 
Música Carles Ribas i 
Gironès 

 
7.9. Escola Oficial d'Idiomes 
Cristòbal Sánchez i 
Torreblanca 

 
7.10. Centre de Formació d'Adults nou de 
Girona Cristòbal Sánchez i Torreblanca 

 
8. ALTRES REPRESENTACIONS 

8.1. Comissió de Desembassament del riu 
Ter Eduard Berloso i Ferrer 
Suplent: Narcís Sastre i Fulcarà 

 
8.2. Comissions de Brigada i Parc Principal de Prevenció i
 Extinció d'Incendis, i de Salvament de Catalunya 
Eduard Berloso i Ferrer 

 
8.3 Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de 
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Girona Joan Alcalà i Quiñones 
 

8.4 Comissió de Transports de 
Catalunya Joan Alcalà i Quiñones 

 
8.5. Gerència d'Infraestructura de la defensa Comissió de Seguiment 
Joan Alcalà i Quiñones 

 
8.6 Associació Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 
Sostenibilitat Eduard Berloso i Ferrer 

 
8.7. Consell del Centre de Normalització 
Lingüística Carles Ribas Gironès 

 
8.8. Associació Internacional de ciutats 
educadores Isabel Muradàs i Vázquez 

 
8.9. Xarxa espanyola de ciutats 
saludables Eduard Berloso i Ferrer 

 
8.10. Consell d'iniciatives locals per al medi ambient de les comarques de 
Girona (CILMA) 
Narcís Sastre i Fulcarà 

 
8.11. Universitat Nacional d'Educació a Distància 
(UNED) Isabel Muradàs i Vázquez 

 
8.12 Comissió seguiment conveni Sala 
Truffaut Marta Madrenas i Mir 

 
8.13 Fundació Institut Català 
d'Oncologia Eva Palau i Gil 

 
8.14 Forum Español para la Prevención i la Seguridad 
Urbana Eduard Berloso i Ferrer 

 
8.15 Consells Territorials de la Propietat 
Immobiliària Joan Alcalà i Quiñones 

8.16 Fundació Servei Girona de Pedagogia Social 
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SER.GI Eva Palau i Gil 
 

8.17 Red Española de Ciudades per el 
Clima  
Narcís Sastre i Fulcarà 

 
8.18 Associació per la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques 
Gironines (AGI) 
Marta Madrenas i Mir 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als regidors de la Corporació Municipal així 
com als seus respectius Caps d'Àrea i Caps de Servei i a les entitats, institucions i 
organismes que es relacionen. 

Tercer.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l'art.51.2 del ROF. 

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

 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, doncs estem al punt 
número 4. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, la modificació de l’acord 
plenari de 25 de febrer de 2016 de nomenament de representants de la corporació en 
les diferents entitats, institucions i organismes. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

5. Aprovar la modificació de les comissions informatives. 

Primer.- Amb data 25 de febrer de 2016 el Ple de la Corporació municipal va acordar la 
modificació de l'acord de Ple de data 29 de juny de 2015 de creació de les diferents 
comissions informatives com a òrgans complementaris de l'organització municipal fent 
ús de les potestats d'autoorganització que atorga als ens locals l'art. 4 de la Llei de 
Bases de Règim Local i en el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l'article 6.3 del 
Reglament Orgànic Municipal. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- L'art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, en la nova redacció introduïda per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix 
la constitució obligatòria d'òrgans que tinguin per estudi, informe i consulta tots els 
assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple així com el seguiment de la 
gestió de l'Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions, 
sens perjudici de les competències de control que corresponen al Ple. 

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

Primer.- MODIFICAR l'acord del Ple de la Corporació Municipal de data 25 de febrer 
de 2016 el qual modificava l'acord de creació de les diferents comissions informatives 
aprovat en sessió plenària de 29 de juny de 2015 i establir les següents comissions 
informatives: 
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Comissió Informativa d'Alcaldia 

Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i 
Cooperació 

Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

Comissió Informativa d'Educació i Esports 

Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública Comissió 
Informativa de Cultura 

Segon.- Cada Comissió Informativa estarà integrada per un total de 8 membres 
corporatius, amb representació de tots els Grups municipals presents en la Corporació 
i amb la següent distribució: 

3 membres del Grup de CiU 

1 membres del Grup d'ERC-MES 

1 membres del Grup de la CUP-Crida per Girona 1 membres del Grup de PSC-CP 

1 membre del Grup C's 1 membre del Grup PPC 

Correspondrà a cada Grup municipal designar els integrants de cada Comissió i els 
seus suplents, comunicant-ho per escrit perquè l'Alcaldia aprovi la composició 
definitiva de cada Comissió Informativa. 

Tercer.- Fixar com a dia de celebració de les comissions informatives el dilluns anterior 
a la celebració dels plens ordinaris, si el dia esmenat és festiu se celebraran l'endemà, 
sent l'horari el següent: 

Comissió Informativa d'Alcaldia 16:00 hores 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior: 16:20 hores Comissió Informativa de 
Cultura: 16:40 hores 

Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i 
Cooperació: 17:00 hores 

Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme: 
17:20 hores 

Comissió Informativa d'Educació i Esports: 17:40 hores 

Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública: 18:00 hores 
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Quart.- La Constitució de les Comissions Informatives, per iniciar les seves activitats, 
les seves funcions i el seu règim de funcionament, serà d'acord amb el Reglament 
Orgànic Municipal. 

Cinquè.- L'àmbit material de cada Comissió Informativa serà el mateix que l'establert 
per Decret d'Alcaldia aprovat del dia 31 d'octubre de 2017 mitjançant el que es creen 
les diferents àrees en les que s'organitza l'Ajuntament. 

Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als titulars de les diferents àrees en les que 
s'organitza la Corporació municipal, així com la resta de regidors que integren el 
govern municipal i als caps d'àrea i de servei. 

Setè.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb el que disposa l'art.51.2 del ROF. 

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

 
(El secretari llegeix el punt.) 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. D’acord, doncs 
ara votaríem el punt número cinquè de l’ordre del dia. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de l’Acord 
plenari de 25 de febrer de 2016 de constitució de les comissions informatives. 
 
Sra. Marta Mardrenas 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 
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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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

6. Aprovar la modificació de l'acord personal eventual. 

D’acord amb allò que disposa l’article 97.1 del ROF s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 
Primer.- Atès que fins al dia 27 d'octubre de 2017 existia un pacte per al govern de la 
ciutat entre els grups municipals de CiU i PSC si bé aquest pacte es va dissoldre amb 
la data anteriorment esmentada i per tant esdevé necessari la nova configuració del 
Cartipàs Municipal adequant el mateix a la nova estructura del govern municipal 
integrada única i exclusivament pel grup municipal de CiU. 

Segon.- En l'exercici de les funcions de direcció de la política i l'Administració 
municipal que li atorguen l'art.21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, 
a l'Alcaldessa-Presidenta ha procedit a l'establiment d'una nova organització municipal, 
sent voluntat de la mateixa reestructurar i adequar a la nova organització el personal 
de confiança i assessorament, per garantir funcions d'assessorament que requereixen 
un grau de confiança i relacionades amb la pressa de decisions polítiques atenent a la 
nova organització establerta. 

Tercer.- Consta a l'expedient la fitxa descriptiva de cadascun dels llocs reservats a 
personal eventual. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- L'art.89 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local preveu que el 
personal al servei dels ens locals està integrat per funcionaris de carrera, personal 
laboral i eventual, i alhora preveu l'art.90 preveu que correspon al Ple de la Corporació 
municipal l'aprovació de la plantilla de personal en la que s'integraran les places 
reservades per a personal eventual. 
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Segon.- L'art.104 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, preveu que 
correspon al Ple de la Corporació municipal determinar el nombre, característiques i 
retribucions del personal eventual. 

Alhora l'art.104 bis de l'esmentada normativa i arrel de la modificació introduïda per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, va determinar el número màxim de places dotades 
amb personal eventual en funció del nombre de població existent a cada municipi. 

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

Primer.- MODIFICAR l'acord de Ple de data 23 de març de 2016 en el qual s'aprovava 
la determinació dels càrrecs destinats a personal eventual i les seves retribucions. 

Segon.- Les retribucions del personal de confiança i assessorament d'autoritats 
municipals s'actualitzaran anualment de conformitat amb el previst per la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat per al personal al servei de les Administracions 
Públiques. 

Tercer.- MODIFICAR la determinació del numero, característiques i retribucions de 
càrrecs destinats a personal de confiança i assessorament d'autoritats municipals 
incorporant el següent càrrec: 

NUMERO CARACTERÍSTIQUES RETRIBUCIONS 

1 Coordinador/a d'Urbanisme i Activitats 48.649,02 € 

Les esmentades retribucions es meritaran fraccionadament en forma de catorze 
pagues iguals, a raó d'una paga per mes, llevat dels mesos de juny i desembre, en 
que es meritaran dues pagues, segons el règim previst per a les retribucions fixes i 
periòdiques dels funcionaris de l'Administració Local, i el seu pagament es realitzarà 
dins dels mateixos períodes que aquests. 

El nomenament de la persona que proveirà l'esmentat càrrec correspon a l'Alcaldessa-
Presidenta de la Corporació municipal. 

Quart.- MODIFICAR la plantilla de personal incorporant a la mateixa la següent plaça 
que a continuació es determinaran : 

PLACES CREADES : 

1 PLAÇA DE COORDINADOR/A D'URBANISME I ACTIVITATS 

Cinquè.- MODIFICAR la relació de llocs de treball incorporant a la mateixa el següent 
lloc quina fitxa queda incorporada a l'expedient: 

LLOCS DE TREBALL CREATS 
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1 LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A D'URBANISME I ACTIVITATS 

Sisè.- EXPOSAR al públic per un termini de quinze dies la modificació de la plantilla de 
personal mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
taulell d'anuncis de la Corporació municipal a fi i efecte que els interessats puguin 
formular les al·legacions que estimin procedents. 

Si en l'esmentat termini no es formulen al·legacions s'entendrà definitivament 
aprovada la modificació de plantilla sense necessitat d'un nou acord plenari. 

Setè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al taulell d'anuncis de la 
Corporació municipal la modificació de la relació de llocs de treball. 

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

Proposta d’esmena de la proposta d’acord de data 2 de novembre de 2017 referent a 
la modificació en la determinació dels càrrecs destinats a personal eventual i les seves 
retribucions. 

Primer.- MODIFICAR l’antecedent primer de la proposta d’acord presentada al Ple de 
la Corporació que se celebrarà el proper 13 de novembre de 2017 que quedarà 
redactat segons s’indica a continuació: 

Primer.- Atès que fins al dia 27 d'octubre de 2017 existia un pacte per al govern de la 
ciutat entre els grups municipals de CiU i PSC si bé aquest pacte es va dissoldre amb 
la data anteriorment esmentada i per tant esdevé necessari la nova configuració del 
Cartipàs Municipal adequant el mateix a la nova estructura del govern municipal 
integrada única i exclusivament pel grup municipal de CiU. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passaríem a la votació 
del punt número 6 de l’ordre del dia. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots en contra dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de l’acord de 
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Ple de data 23 de març de 2016 en el qual s’aprovava la determinació dels càrrecs 
destinats a personal eventual i les seves retribucions. 
 
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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

7. Aprovació de la modificació de l'acord de Ple de data 29 de juny de 2015 
referent a l'actualització de les retribucions del personal amb dedicació 
exclusiva o parcial. 
 
Primer.- Atès que en data 29 de juny de 2015 el Ple de la Corporació Municipal va 
establir el sistema d'actualització dels membres de la Corporació Municipal amb 
dedicació exclusiva i parcial. 

Segon.- Atès que es considera adient adequar l'increment retributiu dels membres de 
la Corporació Municipal al increment retributiu que preveu la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat per al personal al servei de les administracions públiques. 

FONAMENTS JURÍDICS 

De conformitat amb l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, l'article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 74 
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al 79 del ROM, els membres de les Corporacions locals tenen dret a percebre 
retribucions per l'exercici del seu càrrec que es desenvolupi en règim de dedicació 
exclusiva o parcial; així com a percebre indemnitzacions en la pràctica i condicions que 
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d'assistències per a les sessions dels 
òrgans col·legiats dels quals formen part. 

En base a aquests antecedents, l'Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació 
l'adopció del següent acord: 

Primer: MODIFICAR els punts dispositius segon i quart de l'acord adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015 en relació a l'actualització de les 
retribucions del personal amb dedicació exclusiva i parcial en els següents termes: 

Les dedicacions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial així 
com els imports per assistències als diferents òrgans col·legiats de l'Ajuntament seran 
actualitzats anualment de conformitat amb el previst a la Llei de Pressupostos 
Generals de l'Estat per al personal al servei de les Administracions Públiques sempre i 
quan no se superin els límits màxims retributius establerts legalment per als membres 
de les Corporacions Locals. 

Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al taulell d'anuncis de 
la Corporació municipal la modificació de la relació de llocs de treball. 

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

Primer.- MODIFICAR el punt primer de la proposta d’acord presentada al Ple de la 
Corporació de data 13 de novembre de 2017 que quedarà redactada segons la 
transcripció que s’indica a continuació: 

Primer: MODIFICAR els punts dispositius segon i quart de l’acord adoptat pel Ple de la 
Corporació en sessió de data 29 de juny de 2015 en relació a l’actualització de les 
retribucions del personal amb dedicació exclusiva i parcial en els següents termes: 

Les dedicacions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva i parcial així 
com els imports per assistències als diferents òrgans col·legiats de l’Ajuntament seran 
actualitzats anualment de conformitat amb el previst a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per al personal al servei de les Administracions Públiques sempre i 
quan no se superin els límits màxims retributius establerts legalment per als membres 
de les Corporacions Locals. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, i el vot en contra del Grup Municipal Ciutadans, integrat per 
dos membres, la modificació del punt dispositiu segon de l’Acord del Ple de la 
Corporació de data 29 de juny de 2015 i amb relació a l’actualització de les 
retribucions del personal amb dedicació exclusiva i parcial. 

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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
En contra:  
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

8. Resolució de les hores no prestades els mesos de novembre i desembre de 
2016, i gener, febrer i març de 2017. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord de Ple 
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1, 
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses: 

A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 
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El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.738,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Amb els següents preus/hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs. 

Preu / hora especialista: 14,80 €, IVA exclòs. 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals 
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu / hora: 

1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21 
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA 
calculat al tipus del 21 %. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora especialista: 14,36 €, IVA exclòs. 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres amb el següent preu / hora: 

500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 85 hores de netejadora festiva: 
19, 08 €, IVA exclòs. 

 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels 
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs. 
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Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs. 

Preu /hora especialista : 14,59 €, IVA exclòs. 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu / hora: 

60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 10 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs. 

El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un 
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base 
imposable i 90.199, 31 €, d'IVA calculat al tipus del 21%. Amb els següents preus / 
hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,67 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora especialista: 14,51 €, IVA exclòs. 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu / hora: 

50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs. 20 hores de netejadora festiva: 19, 
08 €, IVA exclòs. 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161, 28 €, dels quals 129.058, 91 
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al 21 %. 

Preu / hora netejadora diürna : 13,80 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,86 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs. 

Preu / hora especialista: 14, 70 €, IVA exclòs. 

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

El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de 
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 € 
corresponen a la base imposable i 28.638, 75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
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Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 €, IVA exclòs. 

Preu / hora netejadora especialista: 7,50 €, IVA exclòs. 

La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes 
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de 
les parts manifestat de forma expressa amb una antel·lació mínima de 3 mesos, abans 
de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre anys, de 
conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 

En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant 
entren en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 

D'acord amb els informes de dates 15 de desembre de 2016, 15 de gener de 2017, 28 
de febrer de 2017, 20 de març de 2017 i 20 d'abril de 2017, de CIAS COM 2001, S.L., 
en els que determinen que en relació amb el control presencial del personal de neteja, 
durant els mesos de novembre i desembre de 2016 i gener, febrer i març de 2017, 
l'empresa EULEN, S.A. presenta els següents incompliments: 

*Desembre 2016: 

Un incompliment del 2,59% pel que fa a les hores laborables, que equival a un dèficit 
de 404,05 hores i un incompliment del 56,96% pel que fa a les hores festives, que 
equival a un dèficit de 207, 32 hores. 

Per Acord del Ple de data 10 de juliol de 2017 es procedeix a donar tràmit d'audiència 
de 15 dies naturals comptats a partir de la recepció de la notificació a l'empresa 
indicada per tal de que presenti les al·legacions corresponents, sense que l'empresa 
EULEN, S.A. hagi presentat cap escrit d'al·legació. 

Per Acord del Ple de la Corporació de 10 de juliol de 2017, en el primer paràgraf del 
punt primer es parla d'un import total de nou mil nou-cents quaranta-dos euros amb 
setanta-quatre cèntims (9.942,74 €) IVA exclòs, corresponent al total de l'abonament 
dels serveis no prestats el mes de desembre de 2016 amb un incompliment de 404,05 
hores laborables i 207,32 hores festives, i repeteix la mateixa quantitat en el sisè 
paràgraf del mateix punt. 

Com sigui que s'ha detectat un error en l'esmentat Acord de Ple, concretament que la 
suma de les 404,05 hores laborables que representen un import de 5.428,42 € i les 
207,32 hores festives que representen un import de 4.460,32 €, és de nou mil vuit-
cents vuitanta-vuit amb setanta-quatre cèntims (9.888,74 €) IVA exclòs, en comptes 
dels 9.942,74 €. 
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El plec de clàusules administratives particulars, a la seva clàusula XII, regula la 
facturació del servei, establint, que la factura es composarà d'una part fixa (95% de 
l'import) i una part variable (5% de l'import) en funció de la qualitat del servei. 

Vist el previst a la clàusula XII.2 PCAP i la clàusula 1.5 PCTP, que en el primer i el 
segon paràgraf respectivament determina: "La part fixa pretén recollir el compliment 
d'hores a la setmana (càrrega de treball) establerta a l'oferta per a cada centre, i per 
tant, es facturarà de forma fixa cada mes sempre que s'hagi complert amb la càrrega 
de treball (dedicació d'hores setmana per centre) establerta a l'oferta. No obstant, la 
part fixa es modificarà quan l'empresa adjudicatària no hagi complert amb la dedicació 
establerta inicialment a l'oferta (ja sigui per manca de substitució de personal de baixa 
o per altres motius), fet que originaria la reducció proporcional de la facturació fixa per 
a aquest centre, en funció de les hores de treball prestades". 

La clàusula 2.7 del PCPT, determina que la part fixa es facturarà mensualment amb 
indicació de l'import corresponent per a cadascun dels centres, és a dir, el 92% de 
l'import indicat a l'oferta per cadascun dels centres, sempre que s'hagi complert amb 
les dedicacions d'hores establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de 
reducció proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en els quals 
no s'ha complert la dedicació prevista (comprovades mitjançant el sistema de control 
presencial i d'assistència del personal de neteja). 

D'acord amb els informes emesos per CIAS COM 2001, S.L., de dates 15 de 
desembre 2016, 15 de de gener de 2017, 28 de febrer de 2017, 20 de març de 2017 i 
20 d'abril de 2017, que corresponen als mesos de novembre i desembre de 2016 i 
gener, febrer i març de 2017 en relació amb el control presencial, determina 
l'incompliment de 404,05 hores laborables i 207,32 hores festives pel que fa al mes de 
desembre de 2016; per part d'EULEN, S.A. 

Atès que en les factures dels mesos de novembre i desembre de 2016 i gener, febrer i 
març de 2017 les hores indicades han estat facturades per part de l'empresa. 

D'acord amb la clàusula 3.3 del Plec de Prescripcions tècniques particulars: 
"L'adjudicatari respondrà davant els responsables de l'Ajuntament de Girona per 
l'incompliment de la càrrega de treball i horari contractat per a la prestació del servei 
de neteja en cadascun dels centres, així com la falta de suplències o qualsevol altra 
deficiència que impedeixi el correcte desenvolupament d'allò establert en el Plec de 
Condicions Tècniques i/o l'oferta. Les desviacions observades generaran un romanent 
d'hores que podran ser utilitzades a criteri de l'Ajuntament de Girona, per a la 
realització d'altres neteges, o bé deduir-se el seu import de l'import fix mensual del 
contracte, sense perjudici de les penalitzacions de què pugui ser objecte per l'aplicació 
del sistema de control de qualitat." 

Vist el previst a l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Reguladora del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja s'ha donat el 
tràmit d'audiència a l'empresa EULEN, S.A. 
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Vist l'error detectat en l'Acord de Ple de 10 de juliol de 2017, i concretament en els 
paràgrafs primer i sisè del punt primer. 

Vist el previst en l'article 105.2 de la Llei 30/1992, Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú d'acord amb el qual les Administracions 
Públiques podran rectificar en qualsevol moment d'ofici o a instància dels interessats 
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 

Primer.- Modificar l'Acord de Ple de 10 de juliol de 2017, en el que s'ha detectat un 
error aritmètic en la suma de les 404,05 hores laborables que representen un import 
de 5.428,42 € i les 207,32 hores festives que representen un import de 4.460,32 €, de 
manera que l'import correcte és de nou mil vuit-cents vuitanta-vuit amb setanta-quatre 
cèntims (9.888,74 €) IVA exclòs, en comptes dels 9.942,74 €. 

Segon.- Reclamar a EULEN, S.A., NIF A-28517308, adjudicatària dels serveis de 
neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als 
Blocs 1, 2, 3, 5, 6 i 8 l'abonament corresponent als serveis no prestats el mes de 
desembre de 2016 , amb un incompliment de 404, 05 hores laborables i 207,32 hores 
festives. 

Segon.- Que es procedeixi a l'abonament de la totalitat de l'import de les hores no 
prestades, en les properes factures que s'emetin. 

Tercer.- Els imports corresponents a l'incompliment de 404, 05 hores laborables i 207, 
32 hores festives, que representen un import de nou mil vuit-cents vuitanta-vuit euros 
amb setanta-quatre cèntims (9.888,74 €) IVA exclòs, amb el següent detall: 

*Desembre2016 

Hores laborables: 

Bloc 1 (Centres Escolars): amb un total de 302, 84 hores no prestades. 

Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 54,67 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 55, 71 hores no prestades. 

Bloc 5 (Edif. Consistorial, Policia Municipal i altres): amb un total de 126,98 hores no 
prestades. 

Bloc 6 (Centres Culturals): amb un total de 2,21 hores prestades de més. 
Especialistes: amb un total de 133,93 hores prestades de més. 

Amb un dèficit de 404, 05 hores, que representen un import de cinc mil quatre- cents 
vint-i-vuit euros amb quaranta-dos cèntims (5.428,42 €), IVA exclòs. 

Hores festives: 
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Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 116,77 hores no prestades. Bloc 3 
(Equipaments Serveis Socials): amb un total de 0,89 hores no prestades. Bloc 5 (Edif. 
Consistorial, Policia Municipal i altres): amb un total de 89,66 hores no prestades. 

Amb un dèficit de 207,32 hores, que representen un import de quatre mil quatre- cents 
seixanta euros amb trenta-dos cèntims (4.460,32 €) IVA exclòs. 

Per tant, el mes de desembre de 2016 correspondria abonar un import de nou mil vuit-
cents vuitanta-vuit euros amb setanta-quatre cèntims (9.888, 74 €) IVA exclòs. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, ara a les 
relatives a la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim interior, el punt número 8. 
(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Bé, tal com ha 
dit el secretari, el 10 de juliol d’enguany vàrem portar que es procedís a l’abonament 
d’unes hores que no s’havien prestat, però va haver-hi un error en l’import, en lloc de 
9.942,74 eren 9.888,74, és realment un error aritmètic «tonto» i llavors els reclamem a 
Eulen perquè... (Veus de fons.) Ah, no se’m sent? Perdoneu. Bé, el que procedim és a 
l’abonament i Eulen no ha presentat cap al·legació, per tant, el que es farà és que ens 
abonin la quantia correcta, que és 9.888,74 euros. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? No? Doncs passem a votar la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
Esquerra Republicana - MES la modificació de l’Acord de Ple de data 10 de juliol de 
2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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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 CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,  Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal PSC-CP: Elisabeth Riera Alemany, per interès particular. 
 
 

9. Abonament a FUNDACIÓ MAS XIRGU de l'import del 5% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre març-juny 2017. 

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

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

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

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

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

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

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 
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A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

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

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

Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2014 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 

Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2015 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 

Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 6 de juny de 2016 es va requerir a 
la "Fundació Mas Xirgu", amb NIF núm. G-55121909, per tal que continuï prestant els 
serveis de neteja, pel que fa al bloc 4, en els mateixos termes que el contracte signat 
en data 13 de juny del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juliol de 
2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització del contracte amb 
l'empresa adjudicatària del nou procediment de licitació, amb un import mensual de 
10.993,99 €, IVA inclòs. 

Vist que per acord del Ple de la Corporació de 16 de gener de 2017 es va desistir del 
procediment de licitació del servei de neteja d'edificis i dependències municipals de 
l'Ajuntament de Girona, pel que fa als lots IV i VII i es va acordar l'inici d'un nou 
expedient de contractació. 

Vist que a data d'avui la nova licitació es troba en fase d'obertura del sobre número 3 
prevista per el dia 4 d'agost de 2017. 

Atesos els indicadors de qualitat del servei obtinguts que permeten ajustar, augmentar 
o reduir una part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció 
de la qualitat obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., 
adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del 
control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis 
públics i locals de l'Ajuntament. 

De conformitat amb el previst a la clàusula XII del plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, que regula la facturació del servei. 

De conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual 
la factura es composarà duna part fixa (95%) i una part variable (5%), en funció de la 
qualitat del servei. Hi havia també la possibilitat d'assolir un 1% de bonificació 
extraordinària de l'import en funció de les condicions que es detallen més endavant, 
per tant podria oscil·lar entre +1% i -5%. Aquesta part variable de la factura es 
calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de qualitat indicats a 
l'apartat 2.7 del Plec de condicions tècniques. 



 
 

105 
 

Primer.- APROVAR 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 març-juny 2017, emès per "Cias Com 2011, S.L", en data 22 d'agost 
de 2017. 

Segon.- ABONAR a FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents al bloc 4, retinguts i que corresponen a la part 
variable de la facturació del quadrimestre març - juny 2017, en aplicació dels 
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre març - juny 2017 són els 
següents: 

Bloc 4: 2.260,02 € IVA inclòs (1.867,79 € de base i 392,23 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al següent punt de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, ja ho hem portat altres 
vegades, el maig de 2012 va haver-hi un contracte de neteja que es va adjudicar a la 
Fundació Mas Xirgu, el bloc 4, que és els edificis adscrits a Medi Ambient i 
Sostenibilitat i els lavabos de les brigades i dipòsit intermedi de documentació, i un 
dels punts del contracte estableix que hi ha una facturació fixa, una facturació variable, 
que és aquest 5 per cent i que depèn dels indicadors de qualitat. Han reunit tots els 
indicadors de qualitat i, per tant, procedim a pagar-los, que són els 2.260,02 euros. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Intervencions? Doncs passem a 
la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
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deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’aprovació de l’informe sobre 
l’aplicació de l’índex de correcció de la facturació fixa i variable del servei de neteja 
dels edificis degut als indicadors de qualitat obtinguts el quadrimestre març-juny 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Els recordo que 
el Grup del PSC consten tres membres perquè hi ha la senyora Elisabeth Riera que no 
ho he fet constar, però que ja saben vostès que sempre consta com a absent. 
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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,  Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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: senyora Elisabeth Riera i Alemany, per interès particular.  
 

10. Abonament a la FUNDACIÓ MAS XIRGU, de l'import del 8% de les 
facturacions corresponents al quadrimestre març - juny 2017 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1, 
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses: 

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

El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
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Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,80 €, IVA exclòs 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals 
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21 
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA 
calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,36 €, IVA exclòs 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 85 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels 
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,59 €, IVA exclòs 
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També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 10 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 

El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un 
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base 
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,67 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,51 €, IVA exclòs 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 20 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91 
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,86 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,70 €, IVA exclòs 

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

El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de 
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 € 
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs 
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Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs 

La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes 
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de 
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos, 
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre 
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 

En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant 
entren en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 

Atesos els indicadors de qualitta del servei obtinguts que permeten ajustar o reduir una 
part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció de la qualitat 
obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., adjudicatària del 
contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i 
assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de 
l'Ajuntament. 

De conformitat amb el previst a la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, que regula la forma de pagament del servei i de 
conformitat amb l'apartat 2.7 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual la 
factura es composarà d'una part fixa (92% de l'import) i una part variable en funció de 
la qualitat del servei (8% de l'import). La factura es composarà d'una part fixa (92% de 
l'import) i una part variable en funció de la qualitat del servei (8% de l'import). 

La part fixa pretén recollir el compliment d'hores a la setmana (càrrega de treball) 
establerta a l'oferta per a cada centre, i per tant, es facturarà de forma fixa cada mes 
sempre que s'hagi complert amb la càrrega de treball (dedicació d'hores setmana per 
centre) establerta a l'oferta. No obstant, la part fixa es modificarà quan l'empresa 
adjudicatària no hagi complert amb la dedicació establerta inicialment a l'oferta (ja sigui 
per manca de substitució del personal de baixa o per altres motius), fet que originaria 
la reducció proporcional de la facturació fixa per a aquest centre, en funció de les 
hores de treball realment prestades. 

No obstant, durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar 
una optimització de les càrregues de treball inicialment ofertades en els centres, 
sempre que pugui demostrar adequadament les causes que motiven l'optimització, i 
que hauran d'ésser acceptades pels responsables municipals (per escrit i amb el 
corresponent vistiplau municipal), que podrien consolidar i actualitzar la càrrega de 
treball inicialment ofertada per una nova càrrega de treball més optimitzada, sempre 
que es constati de forma continuada (sis mesos) que aquesta variació de la càrrega de 
treball no disminueixi la qualitat del servei de neteja del centre, ni el nivell de prestació 
inicial (compliment de freqüències, neteges a fons, etc.). 
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La part fixa es facturarà mensualment amb indicació de l'import corresponent per a 
cadascun dels centres, és a dir, el 92% de l'import indicat a l'oferta per a cadascun 
dels centres, sempre que s'hagi complert amb les dedicacions d'hores (càrregues de 
treball) establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de reducció 
proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en els quals no s'ha 
complert la dedicació prevista. Així mateix, la facturació es realitzarà al venciment de 
cada període mensual i d'acord amb les indicacions que els serveis municipals 
facilitaran a la empresa adjudicatària per tal de facilitar-ne la seva tramitació. 

La part variable es calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de 
qualitat indicats més endavant. Pel que fa a aquesta part variable doncs, es facturarà 
quadrimestralment i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2.7 d'aquest Plec de 
Condicions Tècniques, relatiu al control de qualitat (resultat de l'índex de correcció de 
la facturació obtingut en l'últim quadrimestre). 

Primer.- APROVAR 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 març - juny 2017, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en data 22 d'agost 
de 2017. 

Segon.- ABONAR a LA FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 
8% de les facturacions corresponents al bloc 8, retinguts i que es corresponen a la part 
variable de la facturació del quadrimestre març - juny 2017, en aplicació dels 
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, amb un total de 4.400,37 € IVA inclòs (3.636,67€ de base i 763,70 € d'IVA 
calculat al 21%). 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre novembre 2016 - febrer 
2017 són els següents: 

*Bloc 8: 4.400,37 € IVA inclòs (3.636,67 € de base i 763,70 € d'IVA calculat al 21%) 

Tercer.- De conformitat amb l'informe emès 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 novembre 2016 - febrer 2017, per "Cias Com 2001, 
SL.", en data 5 de juliol de 2017, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El següent punt de l’ordre del 
dia. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Planas té la paraula. 

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. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en la mateixa 
línia que l’apartat anterior, aquí el que es va adjudicar a la Fundació Mas Xirgu va ser 
el bloc 8 del mercat municipal d’abastament i el mercat de fruites i verdures i en aquest 
els toca un 8 per cent d’aquesta facturació variable que correspon a aquests 4.400,37 
euros. 
Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Doncs passem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’informe sobre l’aplicació de 
l’índex de correcció de la facturació fixa i variable dels serveis de neteja d’edificis degut 
als limitadors de qualitat al quadrimestre març-juny 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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,  Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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: senyora Elisabeth Riera Alemany, per interès particular.  
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11. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre març- juny 2017. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del 
Ple de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de 
neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als 
Blocs 1, 2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses: 
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 
El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs  
Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs 
Preu / hora especialista: 14,80 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals 
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 
 
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21 
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA 
calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs 
Preu / hora especialista: 14,36 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de 
neteges extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 85 
hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs 
 
El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels 
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
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Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs 
Preu / hora especialista: 14,59 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de 
neteges extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 
10 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs 
 
El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un 
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base 
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora nocturna: 15,67 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs 
Preu / hora especialista: 14,51 €, IVA exclòs 
També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de 
neteges extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 
50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 
20 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs 
 
El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91 
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora nocturna: 15,86 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs 
Preu / hora especialista: 14,70 €, IVA exclòs 
A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 
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El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de 
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 € 
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 
Amb els següents preus / hora: 
Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 €, IVA exclòs 
Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs 
La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes 
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de 
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos, 
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre 
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 
En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant 
entren en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 
Atesos els indicadors de qualitta del servei obtinguts que permeten ajustar o reduir 
una part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció de la 
qualitat obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., adjudicatària 
del contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del control de 
qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i 
locals de l'Ajuntament. 
De conformitat amb el previst a la clàusula X del plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, que regula la forma de pagament del servei i de 
conformitat amb l'apartat 2.7 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual la 
factura es composarà d'una part fixa (92% de l'import) i una part variable en funció de 
la qualitat del servei (8% de l'import). La factura es composarà d'una part fixa (92% 
de l'import) i una part variable en funció de la qualitat del servei (8% de l'import). 
La part fixa pretén recollir el compliment d'hores a la setmana (càrrega de treball) 
establerta a l'oferta per a cada centre, i per tant, es facturarà de forma fixa cada mes 
sempre que s'hagi complert amb la càrrega de treball (dedicació d'hores setmana per 
centre) establerta a l'oferta. No obstant, la part fixa es modificarà quan l'empresa 
adjudicatària no hagi complert amb la dedicació establerta inicialment a l'oferta (ja 
sigui per manca de substitució del personal de baixa o per altres motius), fet que 
originaria la reducció proporcional de la facturació fixa per a aquest centre, en funció 
de les hores de treball realment prestades. 
No obstant, durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar 
una optimització de les càrregues de treball inicialment ofertades en els centres, 
sempre que pugui demostrar adequadament les causes que motiven l'optimització, i 
que hauran d'ésser acceptades pels responsables municipals (per escrit i amb el 
corresponent vistiplau municipal), que podrien consolidar i actualitzar la càrrega de 
treball inicialment ofertada per una nova càrrega de treball més optimitzada, sempre 
que es constati de forma continuada (sis mesos) que aquesta variació de la càrrega 
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de treball no disminueixi la qualitat del servei de neteja del centre, ni el nivell de 
prestació inicial (compliment de freqüències, neteges a fons, etc.). 
La part fixa es facturarà mensualment amb indicació de l'import corresponent per a 
cadascun dels centres, és a dir, el 92% de l'import indicat a l'oferta per a cadascun 
dels centres, sempre que s'hagi complert amb les dedicacions d'hores (càrregues de 
treball) establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de reducció 
proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en els quals no s'ha 
complert la dedicació prevista. Així mateix, la facturació es realitzarà al venciment de 
cada període mensual i d'acord amb les indicacions que els serveis municipals 
facilitaran a la empresa adjudicatària per tal de facilitar-ne la seva tramitació. 
La part variable es calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de 
qualitat indicats més endavant. Pel que fa a aquesta part variable doncs, es facturarà 
quadrimestralment i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2.7 d'aquest Plec de 
Condicions Tècniques, relatiu al control de qualitat (resultat de l'índex de correcció de 
la facturació obtingut en l'últim quadrimestre). 

Primer.- APROVAR 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 març - juny 2017, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en data 23 
d'agost de 2017. 
Segon.- ABONAR a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, l'import del 8% de les 
facturacions corresponents als blocs 1,2,3,5 i 6, retinguts i que es corresponen a la 
part variable de la facturació del quadrimestre març- juny 2017, en aplicació dels 
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, amb un total de 90.916,33 € IVA inclòs (75.137,46 € de base i 15.778,87 
€ d'IVA calculat al 21%). 
Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre març - juny 2017 són els 
següents: 

*Bloc 1: 51.351,08 € IVA inclòs (42.438,91 € de base i 8.912,17 € d'IVA 
calculat al 21%) 
*Bloc 2: 12.615,24 € IVA inclòs (10.425,82 € de base i 2.189,42 € d'IVA 
calculat al 21%) 
*Bloc 3: 8.989,76 € IVA inclòs (7.429,55 € de base i 1.560,21 € d'IVA calculat 
al 21%) 
*Bloc 5: 13.760,53 € IVA inclòs (11.372,34 € de base i 2.388,19 € d'IVA 
calculat al 21%). 

Tot i correspondre al 8% de la facturació un import de 14.206,21 € IVA inclòs 
(11.740,67 € de base i 2.465,54 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació 
del factor corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 13.760,53 € IVA 
inclòs, d'acord amb el següent detall: 

-Ascensor Federico Fellini (-1% de factor de correcció) = a -1.35 € IVA inclòs. 
-Mas Abella (-1% de factor de correcció) = -5,39 € IVA inclòs. 
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-Oficina de Turisme de la Rambla (-1% de factor de correcció) = -22,96 € IVA 
inclòs. 
-Policia Municipals (-1% de factor de correcció) = -207,14 € IVA inclòs. 
-Promoció de la Salut (EMPSA) (-1% de factor de correcció) = -28,31 € IVA 
inclòs. 
-Teatre Municipal (-1% de factor de correcció) = -180,55 € IVA inclòs. 
*Bloc 6: 4.199,72 € IVA inclòs (3.470,84 € de base i 728,88 € d'IVA calculat al 
21%). 

Tercer.- De conformitat amb l'informe emès 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 març - juny 2017, per "Cias Com 2001, SL.", en data 
22 d'agost de 2017, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar descomptant i 
incorporant les correccions anteriorment detallades. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al següent punt de 
l’ordre del dia. 
(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): Bé, gràcies, alcaldessa. En aquest cas va ser al 
setembre de 2016 que es va adjudicar a l’empresa de neteja Eulen els edificis de les 
dependències municipals dels blocs 1, 2, 3, 5, 6 i 8 i en aquest cas el plec que establia 
el 8 per cent de la facturació variable, en aquest cas correspon als 90.916,33 euros. 
Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, senyora Paneque... Sí, ella és primera. Senyora Paneque, té la 
paraula. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, pensava que no hi havia més paraules, 
per això mirava. Moltes gràcies. En aquest punt el nostre grup municipal s’abstindrà. 
Efectivament es va adjudicar aquest contracte el desembre de 2016, nosaltres hi 
vàrem donar suport, però hi havia una condició, que és que treballés de la mateixa 
manera que s’estava treballant amb Clece, és a dir, amb un òrgan tripartit, ajuntament, 
comitè de treballadors o delegats sindicals o representants sindicals i ajuntament i això 
hem de dir que no ens n’hem acabat de sortir. Entenem que això emana del contracte 
adjudicat, però en tot cas volem insistir en la necessitat de treballar tal com va ser el 
compromís amb els treballadors i amb el comitè d’empresa. 
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Per tant, ens abstindrem. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Be, nosaltres com ja va sent tradició 
en aquest punt i tenint en compte la trajectòria de l’empresa Eulen i tot el que ha fet 
vers els treballadors i les treballadores d’aquesta ciutat, nosaltres votarem en contra 
aquest punt. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Li sembla que 
puc passar a la votació? Perfecte. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo i 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, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’abstenció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i els vots en contra dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat 
per quatre membres, l’aprovació de l’informe sobre l’aplicació de l’índex de correcció 
de la facturació fixa i variable del servei de neteja d’edificis pel que fa als blocs 1, 2, 3, 
5 i 6. 
 
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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
En contra: 
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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. 
 

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

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del 
Ple de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja 
dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les 
següents empreses: 
A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 
El bloc 1 (escoles d'educació especial, centres d'educació infantil i primària, escoles 
bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs. 
El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18€ 
d'IVA inclòs. 
El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de 227.349,24€, 18€ d'IVA 
inclòs. 
El bloc 5 (edifici consistorial, centres culturals, cartelleres, emissora de ràdio i altres 
edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs. 
El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 
A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 
El bloc 4 (edificis adscrits a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, lavabos, brigades i 
dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA inclòs. 
En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes. 
Per Decret de l'Alcaldia de data 13 d'agost de 2014, modificat per Decret de l'Alcaldia 
de data 7 de maig de 2015, i per Decrets de l'Alcaldia de dates 4 de juny de 2015, 7 
d'agost de 2015, i 2 de febrer de 2016; i per acords del Ple de la Corporació de dates 
11 de juliol de 2016, i 16 de gener, 13 de març i 12 de setembre de 2017, s'han 
aprovat diferents modificacions del contracte establert amb la FUNDACIÓ MAS 
XIRGU, NIF G-55121909. 
Per decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2014 es va prorrogar el servei pel 
període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 
Per decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 2015 es va prorrogar el servei pel 
període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 6 de juny de 2016 es va requerir a 
la "Fundació Mas Xirgu", amb NIF núm. G-55121909, per tal que continuï prestant els 
serveis de neteja, pel que fa al bloc 4, en els mateixos termes que el contracte signat 
en data 13 de juny del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juliol de 
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2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització del contracte amb 
l'empresa adjudicatària del nou procediment de licitació, amb un import mensual de 
10.993,99 €, IVA inclòs. 
Vist que per acord del Ple de la Corporació de 16 de gener de 2017 es va desistir del 
procediment de licitació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals 
de l'Ajuntament de Girona, pel que fa els lots IV i VII i es va acordar l'inici d'un nou 
expedient de contractació. 
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 2 de juny de 2017 s'ha iniciat una 
nova licitació, havent-se adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de 22 de 
setembre de 2017, quedant encara pendent el tràmit de formalització. 
Vist el previst a la clàusula XI del plec de clàusules administratives particulars, a l'inici 
del segon any de vigència del contracte, es procedirà a la revisió del preu 
d'adjudicació i serà aplicable a partir d'aquest segon any. Per a la revisió del preu 
s'aplicarà, sobre el vigent en cada moment, l'Índex Oficial de Preus al Consum estatal 
aprovat per l'any anterior. De conformitat amb l'article 90.3 del TRLCSP aquesta 
revisió no superarà el 85% de la variació experimentada per l'índex adoptat. 
Atès que l'òrgan de contractació és el Ple de la Corporació d'acord amb la DA 2a del 
TRLCSP. 

Primer.- APROVAR, en aplicació del sistema d'índex anual de preus del consum 
(IPC. Conjunt Nacional) fixat per l'Institut Nacional d'Estadística i vigent a juny de 
2017, la revisió del preu contractual dels serveis de neteja dels centres i equipaments 
de l'Ajuntament de Girona, adjudicats per acord del Ple de la Corporació de data 14 
de maig de 2012, prorrogat per Decrets de l'Alcaldia de dates 25 de juny de 2014 i 25 
de juny de 2015, pel que fa al bloc 4, a la Fundació Mas Xirgu, NIF núm. G-
55121909, que continua prestant la mateixa en base al requeriment efectuat per 
acord del Ple de la Corporació de data 6 de juny de 2016; amb la relació de centres 
que s'adjunten com a document annex, consistent en una revisió de l' 1,5 % respecte 
del preu que ha regit durant la cinquena anualitat de vigència del contracte, amb 
efectes de l'1de juliol de 2017: 

* Bloc 4 (edificis adscrits a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, lavabos, 
brigades i dipòsit intermedi de documentació) 
* Import 1/07/16 - 30/06/17 ..................................... 135.601,17 Euros, 21% IVA 
inclòs. 
* Preu anual a revisar ............................................. 112.067,08 Euros, IVA 
exclòs. 
* 85% de l'IPC .......................................................... 1,275 % 
* Revisió IPC ............................................................. 1.428,86 Euros, IVA. 
exclòs. 
* Import anual amb revisió ....................................... 113.495,94 Euros, IVA 
exclòs. 
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* Import anual amb revisió ....................................... 137.330,08 Euros, 21% 
IVA inclòs. 

 
L'increment del cost del contracte pel període 1 de juliol i fins al 31 d'octubre de 2017, 
corresponent a l'IPC, pel que fa al bloc 4, és de cinc-cents setanta-sis euros amb 
trenta-dos cèntims (576,32 €), dels quals 476,30 € corresponen a la base imposable i 
100,02 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 
Segon.- L'increment del cost mensual del contracte és de cent quaranta-quatre euros 
amb vuit cèntims (144,08 €), dels quals 119,07 € corresponen a la base imposable i 
25,01 € corresponen a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 
El cost mensual del servei quedaria per tant, en onze mil quatre-cents quaranta- 
quatre euros amb disset cèntims (11.444,17 €), dels quals 9.457,99 € corresponen a 
la base imposable i 1.986,18 € al'IVA calculat a un tipus del 21%, amb la relació de 
centres que s'adjunten com a document annex. 
Amb els següents preus / hora: 

Bloc 4: 
* Preu / hora netejadora diurna: 16,72 € + 1,275 % = 16,93 € (13,99 de base + 
2,94 d'IVA al 21%). 
* Preu / hora netejadora nocturna: 18,69 € + 1,275% = 18,93 € (15,64 de base 
+ 3,29 d'IVA al 21%). 
* Preu / hora netejadora festiva: 18,69 € + 1,275% = 18,93 € (15,64 de base + 
3,29 d'IVA al 21%). 
* Preu / hora especialista: 19,21 € + 1,275% = 19,46 € (16,08 de base + 3,38 
d'IVA al 21%). 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, al punt 
número 12 de l’ordre del dia. 
(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): Gràcies, alcaldessa. Bé, en aquest cas el 
contracte de Mas Xirgu en el bloc 4 establia la puja de l’IPC. El contracte no és any 
natural, sinó que es va adjudicar al juliol, sempre s’agafa el mes anterior al venciment 
i, per tant, aquest IPC per això és l’1,5 per cent. 
Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Doncs passaríem a la votació de la proposta. Bé, ja s’ha absentat, però 
no passa res. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat l’aprovació de l’aplicació de la revisió conforme a l’IPC. 
 
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,  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 PSC-CP: senyora Elisabeth Riera Alemany, per interès particular. 
 

13. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
establert amb l'empresa "Eulen. SA.". 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1, 
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses: 

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

El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 
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Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,99 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,80 €, IVA exclòs 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals 
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21 
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA 
calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,36 €, IVA exclòs 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 85 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels 
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,59 €, IVA exclòs 
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També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 10 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 

El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per un 
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base 
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,67 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,51 €, IVA exclòs 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 20 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91 
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora nocturna: 15,86 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 14,70 €, IVA exclòs 

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

El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal de 
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 € 
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs 
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Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 €, IVA exclòs 

Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs 

La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del mes 
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de 
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos, 
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre 
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 

En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant 
van entrar en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 

Per acords del Ple de la Corporació de dates 8 de maig i 10 de juliol de 2017, s'han 
aprovat diferents modificacions del contracte establert amb EULEN, S.A., NIF A-
28517308. 

Una part de les hores que corresponen a aquestes modificacions s'han aplicat a la 
bossa hores ofertada per l'empresa, quedant la bossa d'hores dels diferents blocs de 
la següent manera: 

Bloc 1: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i obres, de 
1.900 hores, per un import de 25.789,69 €, IVA inclòs. 

Bloc 2: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres, de 
420 hores laborables i 38 hores festives, per un import de 6.576,56 €, IVA inclòs. 

Bloc 3: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres, de 
19 hores laborables i 10 hores festives, per un import de 488,53 €, IVA inclòs. 

Bloc 5: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres, de 
0,5 hores laborables i 0 hores festives, per un import de 6,50 €, IVA inclòs. 

De conformitat amb els informes emesos pels caps d'àrea corresponents i traslladats 
per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, amb els informes de Cias 
Com i la conformitat de l'empresa "Cias Com 2001, SL.", segons consta a l'aplicatiu de 
la central de peticions de la neteja, adjudicatària del contracte dels serveis de 
consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a 
l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament, en els que 
es recullen les ampliacions i reduccions, neteges extres, modificacions i reorganització 
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d'horaris, i canvis de nom, que s'han dut a terme els últims mesos, amb els 
corresponents pressupostos. 

Cal tenir present que l'empresa adjudicatària en la seva oferta i pel que fa als lots 1, 2, 
3 i 5, va oferir una bossa d'hores per neteges extres, incidentals, obres i casals d'estiu 
segons el lot. Els imports anuals de la bossa d'hores dels diferents lots ja estan 
inclosos en l'import anual d'adjudicació.  

Vist el previst a la clàusula XXVI del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte: 

1. Una vegada perfet el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir- hi 
modificacions en els centres o elements que l'integren, degudes a l'augment, la 
reducció o la supressió d'edificis i/o espais, la substitució d'uns per altres o la 
modificació de les freqüències en els diferents edificis o espais. Aquestes 
modificacions que seran obligatòries pel contractista no podran excedir, de forma 
acumulada, en més o en menys, el 10% de l'import de l'adjudicació i seran aprovades 
per resolució de l'òrgan de contractació. 

Si la modificació implica la inclusió d'algun nou edifici o reducció d'un local es 
determinarà el número d'hores i horari de la realització del servei i s'aplicaran els preus 
hora unitaris ofertats per l'adjudicatari. 

S'utilitzarà el mateix procediment per als supòsits de variació de superfícies d'actuació 
derivats de reestructuracions organitzatives o constructives (noves 
compartimentacions, reformes o remodelacions), així com per neteges extraordinàries. 

Atès que el contractista ha presentat el pressupost per cadascuna de les neteges que 
es proposen aprovar, s'entén efectuat el tràmit d'audiència recollit en el PCAP. 

Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP, així com els articles 99, 156 i 219 del 
TRLCSP. 

Atès que l'import acumulat de les modificacions ja aprovades (acords de Ple de 8 de 
maig i 10 de juliol de 2017) i les que s'inclouen en el present acord, no superen el 10% 
de l'import d'adjudicació. 

I atesa la bossa d'hores per neteges extres, incidentals i obres i casals d'estiu, prevista 
en la licitació del servei. 

Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis 
de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponents als 
blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. A-28517308: 

1.- Local social AAVV St Narcís Sud (Bloc 3): Aquest servei ja estava inclòs en 
l'adjudicació del servei de manteniment, però durant la primera anualitat del contracte 
l'espai no s'ha netejat, ja que ha romangut tancat i sense servei de manteniment, de 
conformitat amb l'informe emès per Cias Com de data 11 d'octubre de 2017. S'haurà 
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de donar de baixa l'import de la primera anualitat del contracte que correspon a tres 
mil tres-cents vint-i-un euros amb quaranta-quatre cèntims (3.321,44 €), dels quals 
2.744,99 € corresponen a la base imposable i 576,45 € a l'IVA calculat al 
21%,corresponent al període 1 de novembre de 2016 i fins a 30 d'octubre de 2017 (12 
mesos). 

Amb el següent detall: 

L'import a donar de baixa pel període 1 de novembre i fins el 31 de desembre de 2016 
(2 mesos) és de cinc-cents cinquanta-tres euros amb cinquanta-set cèntims (553,57 
€), dels quals 457,50 € corresponen a la base imposable i 96,07 € a l'IVA calculat al 
21%. 

L'import a donar de baixa pel període 1 de gener i fins a 30 d'octubre de 2017 (10 
mesos) és de dos mil set-cents seixanta-set euros amb vuitanta-set cèntims (2.767,87 
€), dels quals 2.287,49 € corresponen a la base imposable i 480,37 € a l'IVA calculat al 
21%. 

2.- Local social Montseny (Bloc 3): Aquest servei ja estava inclòs en l'adjudicació del 
servei de manteniment, però durant la primera anualitat del contracte l'espai no s'ha 
netejat, ja que ha romangut tancat i sense servei de manteniment, de conformitat amb 
l'informe emès per Cias Com de data 11 d'octubre de 2017. S'haurà de donar de baixa 
l'import de la primera anualitat del contracte que correspon a nou-cents quaranta euros 
amb seixanta-un cèntims (940,61 €), dels quals 777,36 € corresponen a la base 
imposable i 163,25 € a l'IVA calculat al 21%,corresponent al període 1 de novembre de 
2016 i fins a 30 d'octubre de 2017 (12 mesos). 

Amb el següent detall: 

L'import a donar de baixa pel període 1 de novembre i fins el 31 de desembre de 2016 
(2 mesos) és de cent cinquanta-sis euros amb setanta-set cèntims (156,77 

€), dels quals 129,56 € corresponen a la base imposable i 27,21 € a l'IVA calculat al 
21%. 

L'import a donar de baixa pel període 1 de gener i fins a 30 d'octubre de 2017 (10 
mesos) és de set-cents vuitanta-tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (783,84 

€), dels quals 647,80 € corresponen a la base imposable i 136,04 € a l'IVA calculat al 
21%. 

3.- Centre de distribució d'aliments (Bloc 3): Aquest servei ja estava inclòs en 
l'adjudicació del servei de manteniment, però durant la primera anualitat del contracte 
l'espai no s'ha netejat, ja que ha romangut tancat i sense servei de manteniment, de 
conformitat amb l'informe emès per Cias Com de data 11 d'octubre de 2017. S'haurà 
de donar de baixa l'import de la primera anualitat del contracte que correspon a onze 
mil cinc-cents setanta euros amb quaranta-tres cèntims (11.570,43 €), dels quals 
9.562,34 € corresponen a la base imposable i 2.008,09 € a l'IVA calculat al 
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21%,corresponent al període 1 de novembre de 2016 i fins a 30 d'octubre de 2017 (12 
mesos). 

Amb el següent detall: 

L'import a donar de baixa pel període 1 de novembre i fins el 31 de desembre de 2016 
(2 mesos) és de mil nou-cents vint-i-vuit euros amb quaranta-un cèntims (1.928,41 €), 
dels quals 1.593,73 € corresponen a la base imposable i 334,68 € a l'IVA calculat al 
21%. 

L'import a donar de baixa pel període 1 de gener i fins a 30 d'octubre de 2017 (10 
mesos) és de nou mil sis-cents quaranta-dos euros amb dos cèntims (9.642,02 €), dels 
quals 7.968,61 € corresponen a la base imposable i 1.673,41 € a l'IVA calculat al 21%. 

4.- Espai Cívic El Molí (Bloc 3): Aquest servei ja estava inclòs en l'adjudicació del 
servei de manteniment, però durant la primera anualitat del contracte l'espai no s'ha 
netejat, ja que ha romangut tancat i sense servei de manteniment, de conformitat amb 
l'informe emès per Cias Com de data 11 d'octubre de 2017. S'haurà de donar de baixa 
l'import de la primera anualitat del contracte que correspon a vint-i-dos mil sis-cents 
vuitanta-cinc euros amb vuitanta-un cèntims (22.685,81 €), dels quals 18.748,60 € 
corresponen a la base imposable i 3.937,21 € a l'IVA calculat al 21%,corresponent al 
període 1 de novembre de 2016 i fins a 30 d'octubre de 2017 (12 mesos). 

Amb el següent detall: 

L'import a donar de baixa pel període 1 de novembre i fins el 31 de desembre de 2016 
(2 mesos) és de tres mil set-cents vuitanta euros amb noranta-set cèntims (3.780,97 
€), dels quals 3.124,77 € corresponen a la base imposable i 656,20 € a l'IVA calculat al 
21%. 

L'import a donar de baixa pel període 1 de gener i fins a 30 d'octubre de 2017 (10 
mesos) és de divuit mil nou-cents quatre euros amb vuitanta-quatre cèntims 
(18.904,84 €), dels quals 15.623,84 € corresponen a la base imposable i 3.281,00 € a 
l'IVA calculat al 21%. 

5.- Traspàs d'hores entre l'escola bressol Baldufa i l'escola Bressol Cavall Fort (Bloc 
1): Petició 118. A partir del dia 1 de juliol de 2017: 

A l'escola bressol Baldufa es realitza una disminució de 1 hora / dia laborables en el 
servei de neteja de manteniment, quedant l'import mensual d'aquest servei per un 
import de 3.792,50 €, IVA inclòs (45.510,00 € anuals) 

A l'escola bressol Cavall Fort es realitza un augment de 1 hora / dia laborables en el 
servei de neteja de manteniment, quedant l'import mensual d'aquest servei per un 
import de 2.648,53 €, IVA inclòs (31.782,36 € anuals). 

6.- Modificació d'horaris entre el Complex Esportiu Palau Pavelló i Piscina i el pavelló 
municipal Palau 2 (Bloc 2): Petició 147. A partir de 12 de setembre de 2017. 
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Els horaris eren: 19 hores / dia de dilluns a divendres, 19 hores cada dissabte i 6 hores 
els diumenges, fent un total de 120 hores setmanals. 

Els nous horaris queden de la següent manera: 

De dilluns a divendres: 100 hores 

de 6 a 14 hores x 5 dies = 40 h. 

de 6 a 11 hores x 5 dies = 25 h. 

de 14 a 21 hores x 5 dies = 35 hores 

Dissabtes: 14 hores 

de 6 a 11 hores = 5 hores 

de 6 a 9 hores= 3 hores 

de 13:30 a 19:30 h.= 6 hores 

Diumenge : 6 hores de 6 a 12 h. = 6 hores 

Els nous horaris no suposaran cap canvi en la facturació. 

7.- Espai Jove Güell (Bloc 3): Petició 101. Aquest servei ja estava inclòs en 
l'adjudicació però no s'havia començat a netejar. S'ha de fer la neteja de manteniment 
prevista en l'adjudicació a partir del dia 30 de maig de 2017. L'import del mes de maig 
de 2017 és de 66,36 €, IVA inclòs. L'import mensual del servei és de 649,07 €, IVA 
inclòs. S'haurà de donar de baixa l'import de quatre mil quatre-cents setanta-set euros 
amb tretze cèntims (4.477,13 €), dels quals 3.700,11 € corresponen a la base 
imposable i 777,02 € a l'IVA calculat al 21%,corresponent al període 1 de novembre de 
2016 i fins a 29 de maig de 2017 (6 mesos i 29 dies). L'import a donar de baixa del 
mes de maig és de 582,71 €, IVA inclòs). 

Amb el següent detall: 

L'import a donar de baixa pel període 1 de novembre i fins el 31 de desembre de 2016 
(2 mesos) és de mil dos-cents noranta-vuit euros amb catorze cèntims (1.298,14 €), 
dels quals 1.072,84 € corresponen a la base imposable i 225,30 € a l'IVA calculat al 
21%. 

L'import a donar de baixa pel període 1 de gener i fins a 29 de maig de 2017 (4 mesos 
i 29 dies) és de tres mil cent setanta-vuit euros amb noranta-nou cèntims (3.178,99 €), 
dels quals 2.627,26 € corresponen a la base imposable i 551,73 e a l'IVA calculat al 
21%. 
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8.- Espai Cívic Mercadal (Bloc 3): Peticions 142 i 155. Donar de baixa el servei al 
carrer Cristòfol Grober, núm. 8 pel període de 31 de juliol i fins a 17 de setembre de 
2017, ja que a partir del dia 18 de setembre de 2017 es torna a fer la neteja a la nova 
adreça de la plaça Sant Jordi, núm. 8, amb el mateix import anual de 6.683,94 €, IVA 
inclòs. L'import del servei el mes de setembre és de 244,12 €, IVA inclòs. Import 
mensual 557,00 €, IVA inclòs. 

L'import a donar de baixa pel període d'1 d'agost i fins a 17 de setembre, ja que no 
s'ha realitzat la neteja, és de vuit-cents seixanta-nou euros amb vuitanta-vuit cèntims 
(869,88 €), dels quals 718,91 € corresponen a la base imposable i 150,97 € a l'IVA 
calculat al 21%. (312,88 € el mes de setembre) 

9.- Escola Balandrau (Bloc 1): Petició 139. Ampliació del servei a partir del dia 1 de 
setembre de 2017, amb una ampliació setmanal de 10 hores, distribuïdes en 2 hores 
diàries de dilluns a divendres, amb 10 mesos de servei i un import mensual de 635,70 
€, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 1 de setembre de 2017 i fins al 31 
d'octubre de 2018 (14 mesos) és de vuit mil vuit- cents noranta-nou euros amb 
vuitanta cèntims (8.899,80 €), dels quals 7.355,21 € corresponen a la base imposable i 
1.544,59 € a l'IVA calculat al 21%. (7.628,42 € anuals). 

L'import corresponen al període de l'1 de setembre i fins a 31 de desembre de 2017 (4 
mesos), amb un import de dos mil cinc-cents quaranta-dos euros amb vuitanta cèntims 
(2.542,80 €), dels quals 2.101,49 € corresponen a la base imposable i 441,31 € a l'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2017. 

La resta de 6.357,00 €, IVA inclòs, corresponent al període d'1 de gener i fins a 31 
d'octubre de 2018 (10 mesos) amb càrrec al pressupost de l'any 2018. 

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

10.- Edifici consistorial (Bloc 5): Petició 103. Ampliació del servei a partir del dia 19 de 
juny de 2017, per substituir al personal intern de neteja fins a la data d'alta per 
malaltia, amb un servei setmanal de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 hores amb 
una ampliació de 6 hores setmanals, i un import mensual de 2.385,89 €. La valoració 
del servei des del dia 19 de juny i fins a 31 de desembre de 2017 (6 mesos i 12 dies) 
és de quinze mil quatre-cents seixanta-nou euros amb vuitanta cèntims (15.469,80 €), 
dels quals 12.784,96 € corresponen a la base imposable i 2.684,84 € a l'IVA calculat al 
21%. (1.154,46 € el mes de juny). 

Amb càrrec a la partida 2017 410 92000 22700 Neteja edifici consistorial i béns 
patrimonials del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de 
neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 
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En el cas que a data 1 de gener de 2018 la treballadora encara no s'hagi reincorporat 
s'haurà de consignar un import mensual de 2.385,89 € fins a la seva reincorporació. 
Amb càrrec al pressupost de l'any 2018. 

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

11.- Servei Municipal d'Ocupació SMO (Bloc 5): Petició 136. Ampliació del servei a 
partir del dia 1 de novembre de 2016, amb una ampliació de 6 hores setmanals, amb 1 
hora de netejadora els dilluns, dimarts, dimecres i divendres i 2 hores el dijous, amb 12 
mesos de servei i un import mensual de 409,01 €, IVA inclòs. La valoració del servei 
des del dia 1 de novembre de 2016 i fins al 31 d'octubre de 2018 (24 mesos) és de 
nou mil vuit-cents setze euros amb vint-i- quatre cèntims (9.816,24 €), dels quals 
8.112,60 € corresponen a la base imposable i 1.703,64 € a l'IVA calculat al 21%. 
(4.908,12 € anuals). 

L'import corresponen al període de l'1 de novembre de 2016 i fins a 31 de desembre 
de 2017 (14 mesos), amb un import de cinc mil set-cents vint-i-sis euros amb catorze 
cèntims (5.726,14 €), dels quals 4.732,35 € corresponen a la base imposable i 993,79 
€ a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 530 24100 22700 Neteja 
equipaments Servei Municipal d'Ocupació i vivers del vigent pressupost municipal o a 
les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

Com sigui que la part corresponent al 8% del percentatge de qualitat del període 
novembre 2016 - febrer 2017 ja ha estat aprovat per acord del Ple de data 12 de 
setembre de 2017, les factures corresponents als mesos de novembre i desembre de 
2016 i gener i febrer de 2017 han d'arribar pel 100% de l'import mensual. 

La resta de 4.090,10 €, IVA inclòs, corresponent al període d'1 de gener i fins a 31 
d'octubre de 2018 (10 mesos) amb càrrec al pressupost de l'any 2018. 

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

12.- Casals d'estiu a les escoles 2017 (Bloc 1): Petició 114. Aprovació de les neteges 
dels casals d'estiu 2017 a les escoles amb un total de 1.978 hores el mes de juliol i 
330 hores el mes d'agost, amb un import total de trenta-dos mil sis-cents vint-i-set 
euros amb trenta-un cèntims (32.627,31€), dels quals 26.964,72 € corresponen a la 
base imposable i 5.662,59 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb el següent detall: 

L'import de les 1.978 hores del mes de juliol és de 27.101,00 €, dels quals 22.397,52 € 
corresponen a la base imposable i 4.703,48 € a l'IVA calculat al 21% 
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L'import de les 330 hores del mes d'agost és de 5.526,31 €, dels quals 4.567,20€ 
corresponen a la base imposable i 959,11 € a l'IVA calculat al 21%. 

Les 1.900 hores del mes de juliol (bossa d'hores), amb un import de vint-i-cinc mil set-
cents vuitanta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (25.789,69 €), dels quals 
21.313,79 € corresponen a la base imposable i 4.475,90 € a l'IVA calculat al 21%. 
Aquestes 1.900 hores de netejadora laborable van amb càrrec a la bossa d'hores 
laborables del Bloc 1. Amb càrrec a l'AD 2016/9/110. 

La 78 hores restants del mes de juliol amb un import de mil tres-cents onze euros amb 
trenta-un cèntims (1.311,31 €), dels quals 1.083,73 € corresponen a la base imposable 
i 227,58 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 
Neteja escoles del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis 
de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

Les 330 hores del mes d'agost, amb un import de cinc mil cinc-cents vint-i-sis euros 
amb trenta-un cèntims (5.526,31€), dels quals 4.567,20 € corresponen a la base 
imposable i 959,11 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 
22700 Neteja escoles del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als 
serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

13.- Casals d’estiu a les escoles bressol el mes de juliol de 2017 (Bloc 1): Petició 123. 
Aprovació de les neteges dels casals d’estiu a les escoles bressol juliol 2017 amb un 
total de 929 hores, amb un import total de quinze mil cinc-cents cinquanta-set euros 
amb quaranta-un cèntims (15.557,41€), dels quals 12.857,36 € corresponen a la base 
imposable i 2.700,05 € a l’IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

14.- Escola Joan Bruguera (Bloc 1): Petició 124. Neteja extraordinària d’obres, degut a 
la reparació del sostre del menjador de l’escola, amb un total de 9 hores de netejadora, 
amb un import de cent cinquanta euros amb setanta-dos cèntims (150,72 €), dels 
quals 124,56 € corresponen a la base imposable i 26,16 € a l’IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

15.- Escola Montjuïc (Bloc 1): Petició 125. Neteja extraordinària d’obres, degut a les 
obres del menjador de l’escola, amb un total de 4 hores de netejadora, amb un import 
de seixanta-sis euros amb noranta-nou cèntims (66,99 €), dels quals 55,36 € 
corresponen a la base imposable i 11,63€ a l’IVA calculat al 21%. 
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Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

16.- Escola especial Font de l’Abella (Bloc 1): Petició 129. Ampliació de la neteja de 
manteniment pel període de 10 al 31 de juliol de 2017, pel casal d’estiu, amb un total 
de 7,5 hores de netejadora, amb un import de cent vint-i-cinc euros amb seixanta 
cèntims (125,60 €), dels quals 103,80 € corresponen a la base imposable i 21,80€ a 
l’IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

17.- Escola Joan Bruguera (Bloc 1): Petició 130. Neteja extraordinària d’obres, degut a 
les obres de l’arqueta de la cuina, amb un total de 4 hores de netejadora, amb un 
import de seixanta-sis euros amb noranta-nou cèntims (66,99 €), dels quals 55,36 € 
corresponen a la base imposable i 11,63€ a l’IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

18.- Escola bressol el Tren (Bloc 1): Petició 134. Neteja extraordinària dels espais 
afectats per la inundació provocada per la pedregada del dia 30 de juny de 2017, amb 
un total de 10 hores de netejadora, amb un import de cent seixanta-set euros amb 
quaranta-sis cèntims (167,46 €), dels quals 138,40 € corresponen a la base imposable 
i 29,06€ a l’IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

19.- Escola bressol Garbí (Bloc 1): Petició 135. Neteja extraordinària dels espais 
afectats per la inundació provocada per la pedregada del dia 30 de juny de 2017, amb 
un total de 3,5 hores de netejadora, amb un import de cinquanta-vuit euros amb 
seixanta-un cèntims (58,61 €), dels quals 48,44 € corresponen a la base imposable i 
10,17€ a l’IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

20.- Escola Balandrau (Bloc 1): Petició 139. Neteja extraordinària d’obres d’un nou 
mòdul de l’escola Balandrau, amb un total de 30 hores de netejadora i 5 hores 
d’especialista, amb un import total de cinc-cents noranta-un euros amb noranta-tres 
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cèntims (591,93 €), dels quals 489,20 € corresponen a la base imposable i 102,73 € a 
l’IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

21.- Escola Montfalgars (Bloc 1): Petició 140. Neteja extraordinària d’obres derivada de 
la reparació de la façana i dintells de les finestres, amb un total de 42 hores de 
netejadora i 12 hores d’especialista, amb un import total de nou- cents divuit euros 
amb vint-i-quatre cèntims (918,24 €), dels quals 758,88 € corresponen a la base 
imposable i 159,36 € a l’IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

22.- Escola Montjuïc (Bloc 1): Petició 143. Neteja extraordinària d’obres derivada de la 
reparació de la paret i façana posterior de l’espai del gimnàs. La neteja es realitza amb 
la neteja de manteniment del centre. 

23.- Escola Àgora (Bloc 1): Petició 144. Neteja extraordinària d’obres derivada de la 
reparació d’una filtració del sistema de calefacció de l’escola, amb un total de 8 hores 
de netejadora, amb un import total de cent trenta-tres euros amb noranta- set cèntims 
(133,97 €), dels quals 110,72 € corresponen a la base imposable i 23,25 € a l’IVA 
calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

24.- Escola Annexa – Joan Puigbert (Bloc 1): Petició 150. Neteja extraordinària d’obres 
derivada de la reparació de la coberta de l’escola, amb un total de 8 hores de 
netejadora, amb un import total de cent trenta-tres euros amb noranta- set cèntims 
(133,97 €), dels quals 110,72 € corresponen a la base imposable i 23,25 € a l’IVA 
calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

25.- Escola Montjuïc: Petició 151. Neteja extraordinària d’obres derivada de les obres 
del menjador de l’escola, amb un total de 4 hores de netejadora, amb un import de 
seixanta-sis euros amb noranta-nou cèntims (66,99 €), dels quals 55,36 € corresponen 
a la base imposable i 11,63€ a l’IVA calculat al 21%. 
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Amb càrrec a la partida 2017 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2017. 

26- Vestidors de la zona esportiva de la Devesa (Bloc 2): Petició 109. Aprovació de 
l'ampliació del servei de neteja dels vestidors durant el període d'obertura de les 
piscines a l'estiu de 2017 (del dia 16 de juny al dia 11 de setembre de 2017), amb un 
total de 82 hores de netejadora laborable i 15 hores de netejadora festiva el mes de 
juny, 165 hores de netejadora laborable i 30 hores de netejadora festiva el mes de 
juliol, 174 hores de netejadora laborable i 25 hores de netejadora festiva el mes 
d'agost, i 52 hores de netejadora laborable i 15 hores de netejadora festiva el mes de 
setembre. Amb un import total de vuit mil sis- cents quaranta-vuit euros amb vuit 
cèntims (8.648,08 €), dels quals 7.147,17 € corresponen a la base imposable i 
1.500,91 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb el següent detall: Juny 2017: 

Les 82 hores de netejadora laborable (bossa d'hores), amb un import de mil cent tretze 
euros amb vint-i-cinc cèntims (1.113,25 €), dels quals 920,04 € corresponen a la base 
imposable i 193,21 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la bossa d'hores 
laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2016/9/201. 

Les 15 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de tres-cents 
quaranta-sis euros amb trenta cèntims (346,30 €), dels quals 286,20 € corresponen a 
la base imposable i 60,10 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la bossa d'hores 
festives del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2016/9/201. 

Amb un import total el mes de juny de 2017 de 1.459,55 €, dels quals 1.206,24 € 
corresponen a la base imposable i 255,31 € a l'IVA calculat al 21% 

Juliol 2017: 

Les 165 hores de netejadora laborable (bossa d'hores), amb un import de dos mil dos-
cents quaranta euros amb set cèntims (2.240,07 €), dels quals 1.851,30 € corresponen 
a la base imposable i 388,77 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la bossa 
d'hores laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2016/9/201. 

Les 23 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de cinc-cents 
trenta-un euros (531,00 €), dels quals 438,84 € corresponen a la base imposable i 
92,16 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 2. 
Amb càrrec a l'AD 2016/9/201. 

Les 7 hores de netejadora festiva restants del mes de juliol, amb un import de cent 
vuitanta-un euros amb vint-i-sis cèntims (181,26 €), dels quals 149,80 € corresponen a 
la base imposable i 31,46 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 201 
34200 22700 Neteja equipaments esportius del vigent pressupost municipal o a les 
partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 
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Amb un import total el mes de juliol de 2017 de 2.952,33 €, dels quals 2.439,94 € 
corresponen a la base imposable i 512,39 € a l'IVA calculat al 21%. 

Agost 2018: 

Les 173 hores de netejadora laborable (bossa d'hores), amb un import de dos mil tres-
cents quaranta-cinc euros amb noranta-quatre cèntims (2.345,94 €), dels quals 
1.938,79 € corresponen a la base imposable i 407,15 € a l'IVA calculat al 21% van 
amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2016/9/201. 

La 1 hora de netejadora laborable restant del mes d'agost, amb un import de setze 
euros amb trenta-dos cèntims (16,32 €), dels quals 13,49 € corresponen a la base 
imposable i 2,83 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 201 34200 
22700 Neteja equipaments esportius del vigent pressupost municipal o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

Les 25 hores de netejadora festiva, amb un import de sis-cents quaranta-set euros 
amb trenta-cinc cèntims (647,35 €), dels quals 535,00 € corresponen a la base 
imposable i 112,35 a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 201 34200 
22700 Neteja equipaments esportius del vigent pressupost municipal o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

Amb un import total el mes d'agost de 2017 de 3.009,61 €, dels quals 2.487,28 € 
corresponen a la base imposable i 522,33 € a l'IVA calculat al 21%. 

Setembre 2017: 

Les 52 hores de netejadora laborable, amb un import de vuit-cents trenta-vuit euros 
amb divuit cèntims (838,18 €), dels quals 692,71 € corresponen a la base imposable i 
145,47 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 201 34200 22700 
Neteja equipaments esportius del vigent pressupost municipal o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

Les 15 hores de netejadora festiva, amb un import de tres-cents vuitanta-vuit euros 
amb quaranta-un cèntims (388,41 €), dels quals 321,00 € corresponen a la base 
imposable i 67,41 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 201 34200 
22700 Neteja equipaments esportius del vigent pressupost municipal o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

Amb un import total el mes de setembre de 2017 de 1.226,59 €, dels quals 1.013,71 € 
corresponen a la base imposable i 212,88 € a l'IVA calculat al 21%. 

27.- Centre Cívic Pedret (Bloc 3): Petició 122. Neteja extraordinària d'obres, amb un 
total de 6 hores d'especialista, amb un import de cent cinc euros amb noranta- dos 
cèntims (105,92 €), dels quals 87,54 € corresponen a la base imposable i 18,38 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 500 23100 22700 Neteja 
equipaments Serveis Socials del vigent pressupost municipal o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 
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28.- Local Social de Taialà (Bloc 3): Petició 126. Ampliar la neteja del local durant el 
període de 1 de juliol i fins a 31 d'agost de 2017, amb un servei setmanal de 1,5 hores 
hores repartides en 30 minuts els dilluns, dimarts i divendres durant la realització del 
Casal de Salsa Jove, amb un import de dos-cents quinze euros amb seixanta-sis 
cèntims (215,66 €), dels quals 178,23 € corresponen a la base imposable i 37,43 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 500 23100 22700 Neteja 
equipaments Serveis Socials del vigent pressupost municipal o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

29.- Centre Obert infantil Santa Eugènia (bloc 3): Petició 131. Neteja extraordinària 
provocada per la inundació del dia 30 de juny de 2017, amb un total de 3 hores de 
netejadora laborable (bossa d'hores), amb un import de quaranta euros amb setanta-
tres cèntims (40,73 €), dels quals 33,66 € corresponen a la base imposable i 7,07 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 3. Amb càrrec 
a l'AD 2016/9/112. 

30.- Centre Cívic Sant Narcís (bloc 3): Petició 138. Neteja extraordinària provocada per 
la inundació del dia 30 de juny de 2017, amb un total de 5,5 hores de netejadora 
laborable (bossa d'hores), amb un import de setanta-quatre euros amb seixanta-set 
cèntims (74,67 €), dels quals 61,71 € corresponen a la base imposable i 12,96 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 3. Amb càrrec 
a l'AD 2016/9/112. 

31.- Espai Cívic Mercadal (bloc 3): Petició 152. Neteja extraordinària d'obres al nou 
local situat a la plaça Sant Jordi, amb un total de 10 hores de netejadora (bossa 
d'hores) i 2 hores d'especialista i un import total de cent setanta-un euros amb set 
cèntims (171,07 €), dels quals 141,38 € corresponen a la base imposable i 29,69 € a 
l'IVA calculat al 21%. 

Les 10 hores de netejadora laborable (bossa d'hores) amb un import de cent trenta-
cinc euros amb setanta-sis cèntims (135,76 €), del quals 112,20 € corresponen a la 
base imposable i 23,56 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores 
laborables del Bloc 3. Amb càrrec a l'AD 2016/9/112. 

Les 2 hores d'especialista amb un import de trenta-cinc euros amb trenta-un cèntims 
(35,31 €), dels quals 29,18 € corresponen a la base imposable i 6,13 € a l'IVA calculat 
al 21%. Amb càrrec a la partida 2017 500 23100 22700 Neteja equipaments Serveis 
Socials del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de 
neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

32.- Centre Entorn Verd (Casa d'Oficis) (bloc 5): Petició 107. Neteja de manteniment 
pel període de l'1 de novembre i fins a 31 de desembre de 2016, amb dos hores 
setmanals de netejadora i un import mensual de 148,43. L'import total pel període de 
novembre i desembre de 2016 és de dos-cents noranta-sis euros amb vuitanta-sis 
cèntims (296,86 €), dels quals 245,34 € corresponen a la base imposable i 51,52 € a 
l'IVA calculat al 21%. 
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Amb càrrec a la partida 2017 530 24100 22700 Neteja equipaments Servei Municipal 
d'Ocupació i Vivers del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als 
serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

33.- Edifici consistorial (Bloc 5): Petició 116. Neteja extraordinària el dia 6 de juny de 
2017 dels espais de l'Alcaldia i de la Sala de Juntes de Govern Local amb motiu de la 
celebració de l'ascens a primera divisió del Girona FC, amb un total de 2 hores de 
netejadora i un import de trenta-dos euros amb noranta-vuit cèntims (32,98 €), dels 
quals 27,26 € corresponen a la base imposable i 5,72 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 410 92000 22700 Neteja edifici consistorial i béns 
patrimonials del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de 
neteja, segons la base 12a del pressupost 2017. 

34.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 127. Neteja el dia 10 de juliol de 
2017, amb un total de 2,5 hores de netejadora laborable, amb un import de quaranta-
un euros amb vint-i-dos cèntims (41,22 €), dels quals 34,07 € corresponen a la base 
imposable i 7,15 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 805 33351 22700 Neteja sales exposicions del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 

35.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 128. Neteja extraordinària el diumenge 
dia 16 de juliol de 2017 abans de les 8:30 del matí amb motiu del Campus Demòcrata 
organitzat pel Partit Demòcrates de Catalunya, amb un total de 3 hores de netejadora 
festiva, i un import de setanta-vuit euros amb seixanta- tres cèntims (78,63 €), dels 
quals 64,98 € corresponen a la base imposable i 13,65 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 800 33302 22700 Neteja CC La Mercè del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 

36.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 132. Neteja els dies 20 i 28 de juliol 
i 1 de setembre de 2017, amb un total de 7,5 hores de netejadora laborable (2,5 hores 
cada dia), amb un import total de cent vint-i-tres euros amb seixanta- nou cèntims 
(123,69 €), dels quals 102,22 € corresponen a la base imposable i 21,47 € a l'IVA 
calculat al 21%. Amb el següent detall: 

Juliol 2017 = 82,46 €, IVA inclòs 

Setembre 2017 = 41,23 €, IVA inclòs 

Amb càrrec a la partida 2017 805 33351 22700 Neteja sales exposicions del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 
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37.- Lavabos de la Devesa (carpes) (Bloc 5): Petició 133. Neteja a fons el dia 21 de 
juliol de 2017, neteja de manteniment amb una freqüència de 4 hores setmanals pel 
període del 22 de juliol al 31 d'agost de 2017, i una neteja final el dia 2 de setembre de 
2017. Amb un total de 29 hores laborables i un import total de quatre-cents setanta-vuit 
euros amb vint-i-vuit cèntims (478,28 €), dels quals 395,27 € corresponen a la base 
imposable i 83,01 € a l'IVA calculat al 21%. Amb el següent detall: 

Juliol 2017 = 9 hores de netejadora amb un import de 148,43 €, IVA inclòs 

Agost 2017 = 18 hores de netejadora amb un import de 296,86 €, IVA inclòs 

Setembre 2017 = 2 hores de netejadora amb un import de 32,99 €, IVA inclòs 

Amb càrrec a la partida 2017 602 43300 22700 Neteja equipaments promoció del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2017. 

38.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 146. Neteges extraordinàries els dies 29 
i 31 d'agost i 1 i 2 de setembre, amb motiu del Festival Internacional de Teatre 
Amateur (FITAG), i els dies 28 d'agost i 3 de setembre de 2017, amb motiu de la 
realització de proves de selecció i lliurament de premis Esports. Amb un total de 9 
hores de netejadora laborable i 2 hores de netejadora festiva i un import de dos-cents 
euros amb vuitanta-cinc cèntims (200,85 €), dels quals 165,99 € corresponen a la base 
imposable i 34,86 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb el següent detall: FITAG: 
29/08/2017 - 17:00 a 20:00 hores 
31/08/2017 - 9:00 a 11:00 hores 
1/09/2017 - 10:00 a 11:00 hores 
2/09/2017 - 10:00 a 11:00 hores 
Amb un import de 115,45 €, dels quals 95,41 € corresponen a la base imposable i 
20,04 e a l'IVA calculat al 21%. 
 
Premis Esports: 
28/08/2017 - 10:00 a 12:00 hores 
3/09/2017 - 7:00 a 9:00 hores 
 
Amb un import de 85,40 €, dels quals 70,58 € corresponen a la base imposable i 14,82 
€ a l'IVA calculat al 21%. 
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Amb càrrec a la partida 2017 800 33302 22700 Neteja CC La Mercè del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 

39.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 158. Neteja els dies 2 i 24 
d'octubre, 10 de novembre i 23 de desembre de 2017, amb un total de 10 hores de 
netejadora laborable (2,5 hores cada dia), amb un import total de cent seixanta-quatre 
euros amb noranta-dos cèntims (164,92 €), dels quals 136,30 € corresponen a la base 
imposable i 28,62 € a l'IVA calculat al 21%. Amb el següent detall: 

Octubre 2017 = 82,46 €, IVA inclòs 

Novembre 2017 = 41,23 €, IVA inclòs 

Desembre 2017 = 41,23 €, IVA inclòs 

Amb càrrec a la partida 2017 805 33351 22700 Neteja sales exposicions del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 

40.- Lavabos públics de la Plaça dels Jurats de l'Espai Marfà (Bloc 6): Petició 

121. Neteja els dies 21 i 22 de juny de 2017, amb motiu del Viu21música, amb un total 
de 2 hores de netejadora laborable i un import total de trenta-tres euros amb quaranta 
cèntims (33,40 €), dels quals 27,60 € corresponen a la base imposable i 5,80 € a l'IVA 
calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2017 806 33361 22700 Neteja Espai Marfà del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2017. 
Segon.- Establir que de les hores disponibles a la bossa d'hores dels blocs 1, 2, 3 i 5, 
s'han aplicat les següents: 
Bloc 1: 
Amb una bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i obres, de 1.900 hores 
disponibles, per un import de 25.789,69 €, IVA inclòs. (AD 2016/9/110). 
S'apliquen les següents: 

-1.900 hores de casal d'estiu a les escoles. Petició 114 (punt 12), amb un import 
de 25.789,69 €, IVA inclòs. 

Quedant esgotada la bossa d'hores pel que fa al bloc 1 del primer any de contracte. 
Bloc 2: 
Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 420 hores 
laborables diürnes disponibles i 38 hores diumenges i festius disponibles, per un 
import de 6.576,56 €, IVA inclòs (AD 2016/9/201). 
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S'apliquen les següents: 
Hores laborables: 

- 420 hores de la zona esportiva de la Devesa. Petició 109 (punt 26), amb un 
import de 5.699,26 €, IVA inclòs 

Quedant esgotada la bossa d'hores laborables pel que fa al bloc 2 del primer any de 
contracte. 
Hores festives: 

- 38 hores de la zona esportiva de la Devesa. Petició 109 (punt 26), amb un 
import de 877,30 €, IVA inclòs. 

Quedant esgotada la bossa d'hores festives pel que fa al bloc 2 del primer any de 
contracte. 
Bloc 3: 
Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 19 hores laborables 
diürnes disponibles i 10 hores diumenges i festius disponibles, per un import de 
488,53 €, IVA inclòs (AD 2016/9/112). 
S'apliquen les següents: 
Hores laborables: 

- 3 hores de Centre Obert infantil Santa Eugènia. Petició 131 (punt 29), amb un 
import de 40,73 €, IVA inclòs. 
- 5,5 hores del Centre cívic Sant Narcís. Petició 138 (punt 30), amb un import 
de 74,67 €, IVA inclòs. 
- 10 hores de l'espai cívic Mercadal. Petició 152 (punt 31), amb un import de 
135,76 €, IVA inclòs. 

Amb un total de 18,5 hores laborables, amb un import de 251,16 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d'hores de 0,5 hores laborables i 10 hores 
festives, per un import de 237,37 €, IVA inclòs 
Bloc 5: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 0,5 hores laborables 
diürnes disponibles i 0 hores diumenges i festius disponibles, per un import de 6,50 €, 
IVA inclòs (AD 2016/9/142) 

Quedant encara disponible una bossa d'hores de 0,5 hores laborables i 0 hores 
festives, per un import de 6,50 €, IVA inclòs 

Tercer .- Ampliar la garantia definitiva per un import de 518,03 €, que correspon al 5% 
del preu total anual de les ampliacions i reduccions, IVA exclòs, en un termini de 15 
dies en els termes de l'article 99.3 del TRLCSP. 

El detall de les ampliacions seria com segueix: 

- Ampliació escola Balandrau. Petició 139 (Bloc 1): 6.304,48 € anuals, IVA 
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exclòs (5% = 315,22 €) 
- Ampliació SMO. Petició 136 (bloc 5): 4.056,29 € anuals, IVA exclòs (5% = 
202,81€) 

 
Quart.- Requerir a l'adjudicatària per tal que dins el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar de la recepció de la notificació, i pel que fa a les ampliacions, d'acord amb el 
previst als articles 156.3 i 219.2 del TRLCSP, comparegui a l'Ajuntament a formalitzar 
la modificació del contracte. 

Es proposa l'adopció del present acord en consideració als informes emesos per 
Educació, de dates 22, 23, 27 i 29 de juny, 14, 18, 20, 26 i 27 de juliol, 3 d'agost i 4 i 5 
de setembre de 2017, d'Esports, de dates 12 de juny i 4 de setembre de 2017, de 
Serveis Socials d'Atenció Primària, de data 23 de maig i 14 de juliol de 2017, de 
Serveis Socials de data 19 de juliol de 2017, del Centre Cívic Pont Major - Pedret, de 
data 19 de juny de 2017, del Centre Cívic Ter, de data 27 de juny de 2017, Centre 
Cívic Barri Vell, de dates 26 de juliol i 5 i 14 de setembre de 2017, del Registre 
General, de data 25 de maig de 2017, pel Servei Municipal d'Ocupació, de data 2 de 
juny de 2017, de l'Alcaldia, de data 12 de juny de 2017, del Bòlit, Centre d'Art 
Contemporani, de dates 6 i 14 de juliol i 18 de setembre de 2017, del Centre Cultural 
La Mercè, de data 10 de juliol de 2017, de l'àrea de Promoció Econòmica, 
Desenvolupament Local i Turisme, de data 13 de juliol de 2017, de Cultura, de data 4 
de setembre de 2017, de l'Espai Marfà, de data 6 de juny de 2017, amb els informes 
emesos per l'empresa "Cias Com 2001, S.L.", de dates 15 de juny i 11 d'octubre de 
2017, i amb la conformitat de l'empresa "Cias Com 2001, SL.", segons consta a 
l'aplicatiu de la central de peticions de la neteja, així com els informes de data 15 de 
juny de 2017, adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria per al 
desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei 
de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament i que, alhora, mereixen la seva 
aprovació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I el punt número 13 de l’ordre 
del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem és la 
modificació de prestació de serveis del contracte de neteja de l’empresa Eulen. És un 
contracte molt dinàmic i canviant perquè són espais que no s’han netejat per diferents 
motius o cal donar-los de baixa de l’import. Alguns no s’han netejat perquè han estat 
tancats, alguns altres per regularització d’hores a vegades calen neteges 
extraordinàries, altres per ampliació d’hores especials de neteja, alguna neteja 
especial més que extraordinària, especial, i altres perquè s’han inclòs en el contracte 
com pot ser la Central del Molí i encara no està finalitzada però quan vàrem fer el 
contracte vàrem dir «l’hem d’incloure», perquè el contracte és de més anys i, per tant, 
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ara s’han de donar de baixa aquest temps i, per tant, aquestes són les modificacions 
que portem. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, en aquest cas donarem suport tot i ser 
l’empresa Eulen alguns d’aquests informes i alguns d’aquests espais tant de neteges 
especials com d’alguns espais que s’havien obert amb cert retard com el CDA, l’Espai 
Güell, doncs són informes fets per la pròpia àrea de retards i, per tant, estaríem pagant 
de més a una empresa per aquest retard i no té cap mena de sentit. Per tant, nosaltres 
hi donarem suport. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres per les 
mateixes raons exposades dos punts abans, però també en aquest cas perquè no 
només és una qüestió tècnica, sinó que aquí el que ens hem trobat també és que per 
manca de previsió i de bona feina de l’equip de govern, és a dir, de posar determinats 
espais que haurien d’estar oberts però en veritat no han estat oberts i al revés, que 
aquesta no és una qüestió tècnica, sinó que és de mala planificació de l’equip de 
govern, avui ens trobem modificant un contracte que a més l’acabem modificant en 
benefici d’Eulen. I, per tant, nosaltres el que tornem a fer, pel motiu que ja havia dit 
abans i també per la mala planificació de l’equip de govern que ens obliga a fer 
aquests canvis, doncs a votar-hi en contra. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Podem passar a 
la votació? Doncs passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Partit 
Popular, integrat per un membre, l’abstenció del Grup Municipal de Ciutadans, integrat 
per dos membres, i el vot en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, la modificació de les prestacions derivades del contracte de serveis de 
neteja dels centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona corresponents als blocs 1, 
2, 3, 5 i 6 adjudicats a l’empresa Eulen. 
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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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
En contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors 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. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

14. Aprovació definitiva Reglament Orgànic Municipal. 

D’acord amb allò que disposa l’article 97.1 del ROF s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 
Primer.- Amb data 12 de desembre de 2016 el Ple de la Corporació va aprovar 
inicialment el projecte de Reglament Orgànic Municipal. 

Segon.- L'acord d'aprovació va ser publicat en el DOGC núm. 7271 en data 21 de 
desembre de 2016, en el Diari de Girona en data 21 de desembre de 2016 i en el BOP 
de Girona núm. 244 de data 23 de desembre de 2016 als efectes de què els 
interessats poguessin formular les al·legacions i suggeriments que estimessin 
procedents durant el termini d'exposició al públic. 

Tercer.- Durant el termini d'exposició pública es varen presentar les al·legacions i 
suggeriments que seguidament es relacionen: 

a) Maria Mercè Roca Perich en representació del Grup municipal d'ERC-MES (R.E. 
núm. 20160663250) 

b) Laia Pèlach Saget en representació del Grup municipal CUP-Crida per Girona (R.E. 
núm. 2017004202) 
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c) Carles Ribas Gironès en representació del Grup municipal CiU (R.E. núm. 
2017002894) 

d) Centre de Recursos per la Pau i la Solidaritat (R.E. núm. 2017006984) 

e) Oficina Antifrau de Catalunya (R.E. núm. 2017009043) 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local ( en concret els 
arts. 49, 22.2.d), 47.2.f) i 65.2 en concordança amb l'article 70.2). 

Segon.- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya ( en concret l'art. 178). 

Primer.- ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades durant el termini 
d'exposició pública de conformitat amb les consideracions recollides en l'informe emès 
pel Secretari General de la Corporació amb data 6 de setembre de 2017 i per raons 
d'oportunitat de conformitat amb la memòria redactada per la regidora d'Hisenda i 
Règim Interior. 

Segon.- Aprovar definitivament el Reglament Orgànic Municipal i publicar el seu text 
íntegre en el BOP de la província de Girona. L'esmentat reglament entrarà en vigor 
transcorreguts quinze dies hàbils des de la seva publicació en el BOP de Girona 
d'acord amb allò que disposa l'article 65.2 LBRL en concordança amb l'article 70.2 
LBRL. 

Tercer.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució a la seu electrònica municipal en 
compliment d'allò que disposen els arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, 
de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt número 
14 de l’ordre del dia, que no s’escapa a ningú que és un punt molt important, és 
transcendent i que en aquest sentit, doncs, tornarem a deixar una miqueta més de 
temps perquè tothom pugui expressar-se tant com cregui convenient sense 
extralimitar-nos molt. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrena i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs la tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas ens farà la proposta. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, avui el que 
portem és l’aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal, que ja el vàrem 
presentar en el seu dia i també vàrem dir en el seu dia que pensàvem que era un pas 
gegant en l’organització municipal, també tant a nivell intern com pel que fa a les 
relacions que cada dia s’estableixen pels ciutadans i el consistori. El reglament, el 
ROM, ens permet regular l’organització i el funcionament dels òrgans que integren 
l’organització municipal, tant dels organismes autònoms, com les societats mercantils, 
com de les fundacions controlades municipalment. 
Les principals modificacions que s’han introduït ja les vàrem explicar, però ara faig un 
petit resum. Per una banda, estava l’actualització i adequació al nou temps i també els 
canvis normatius i, per una altra banda, els avantatges que les noves tecnologies ens 
aporten al dia a dia de l’organització municipal. Entre les novetats, les més importants 
que vàrem dir i tinc de dir que ens han copiat, ens han trucat i ens han volgut copiar, 
és el tema de la videoconferència, que els regidors puguin assistir als plens a través 
de la videoconferència en determinats supòsits excepcionals com pot ser en cas 
d’embaràs o d’una «enfermetat» greu. Aquesta és una novetat important que 
contempla el nostre ROM i quan nosaltres ho vàrem portar a l’aprovació inicial vaig 
tenir trucades preguntant com ho fèiem. Sembla ser que no se’m sent, perdoneu. 

Una altra novetat important és la dels mitjans electrònics que s’aplicarien a les 
convocatòries de plens, juntes de govern i comissions informatives; ja es comencen a 
aplicar, però ho hem hagut de posar també en el ROM. Una altra novetat és que els 
diferents grups municipals tinguin l’accés telemàtic a la informació, els permet entrar al 
servidor i es trobin les carpetes creades en aquest efecte. Totes aquestes 
modificacions són molt importants, jo crec que són molt importants perquè donen eines 
als grups de l’oposició per tal que puguin incrementar el seu nivell d’informació i que 
els garantim un major sistema de control al Govern, donem totes les facilitats, les que 
calguin, perquè l’oposició ens pugui fiscalitzar l’acció de govern i busquem 
evidentment..., amb això el que es busca és la màxima transparència i garantir una 
major democratització de la corporació. 

Com molt bé vostès ja saben, des del primer dia aquest Govern hem potenciat els 
mecanismes necessaris perquè els ciutadans se sentin partícips de la governança de 
la nostra ciutat. Els ciutadans podran sol·licitar consultes populars obrint un nou canal 
de participació en els grans temes de ciutat, podran també intervenir en les sessions 
ordinàries del Ple en forma de prec en matèries de competència municipal, això també 
pensem que és molt important. I durant aquest període d’exposició pública que ha 
tingut el ROM s’han presentat al·legacions i suggeriments per part dels diferents grups 
municipals. El que faré, l’explicació que faré la faré en general, no entraré a dir 
al·legació per al·legació, perquè si no seria molt llarg i l’alcaldessa em pararia amb 
tanta estona. Llavors el que... I vostès ja saben que poden accedir a l’expedient, i a 
l’expedient hi ha explicat totes les al·legacions que s’han presentat i tota la informació. 

D’entre les diferents al·legacions i suggeriments que s’han presentat hem descartat les 
que no tenen cobertura legal, aquestes ja no les podem incloure perquè legalment no 
són possibles. Tenim de les presentades per la CUP - Crida per Girona, hem acceptat 
la consideració del vot nul en l’elecció d’alcalde o alcaldessa de les paperetes que 
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continguin inscripcions alienes al candidat o candidata, hem acceptat la inclusió a 
l’article 4 de les qüestions lingüístiques referents al Defensor del Ciutadà, també la 
necessitat de motivar convenientment la denegació de l’accés a la informació i també 
fer constar a l’article 146.2 com el requisit per la seva inscripció al registre que les 
entitats han de ser sense ànim de lucre. 

Pel que fa a les al·legacions presentades per Esquerra, s’han acceptat eliminar el 
supòsit de manifestació de grat o desgrat de l’article 79, establir els quinze dies en lloc 
del mes per la inclusió a l’ordre del dia del Ple d’una proposta de moció provinent 
d’una entitat ciutadana. I llavors, pel que fa a l’article 146.2, referent a entitats que 
poden ser inscrites en el registre, el text definitiu com quedaria és que en cap cas 
s’acceptarà la inscripció d’entitats que es regeixen per normes antidemocràtiques que 
tinguin el seu domicili social a Girona o que acreditin una intenció mínima implicació 
amb la ciutat o que emprin mitjans violents per a la consecució dels seus fins. 

Pel que fa al redactat de la disposició addicional primera queda de la següent manera, 
també el redactat el vàrem consensuar, i queda que «L’ajuntament vetllarà en l’exercici 
de la seva potestat d’autoorganització per garantir l’adequació de la seva activitat de 
gestió administrativa i política en uns usos horaris i en el temps que garanteixin una 
majori qualitat de vida tant en el personal del consistori com en la ciutadana en 
general, específicament en els àmbits de salut, el benestar i la conciliació amb la vida 
personal i familiar i d’oci». 

De les al·legacions presentades pel Grup de Convergència i Unió, Esquerra i la CUP, 
perquè coincidíem, s’ha acceptat que tota la documentació elaborada a l’Ajuntament 
sigui redactat en català, sense perjudici de la traducció en castellà, quan així ho 
sol·liciti algun ciutadà o quan s’hagi d’enviar a una altra administració fora de l’àmbit 
lingüístic català i aquí queda tot regulat a l’article 3.2, que regula la utilització de la 
llengua catalana. 

Jo com ja he dit al principi, pensem que és un ROM obert, un ROM que suposa un pas 
de gegant, un pas molt important en la manera de treballar d’aquest Ajuntament i 
també en la manera de relacionar-nos amb els ciutadans i estic convençuda que tots 
els grups..., bé, espero que s’hi sentin còmodes. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres avui 
ens abstindrem, com ja vam fer en la primera votació sobre el ROM. Jo podria crec 
que calcar totes les paraules i la intervenció que vaig fer en el seu moment perquè 
sobretot em vaig referir a aquell moment en què quedàvem molt a l’espera de les 
al·legacions que presentessin altres forces polítiques que eren pol oposat al que 
demanàvem nosaltres i, per tant, anava molt supeditat a allò que vostès finalment 
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acabessin vostè diu acceptant, jo crec que en algunes coses el que han fet és cedir. 
Però, en fi, aquí cada u pot utilitzar la paraula que més vulgui o que més li convingui. 

Jo comparteixo amb al tinenta d’alcalde l’explicació que ha fet amb relació a tot el que 
el ROM suposa d’avançar per l’administració, una administració com és l’Ajuntament, 
crec que calia un ROM nou, calia actualitzar-lo, modernitzar-lo i posar-lo al dia d’avui, i 
era una idea compartida per tots els grups municipals. Crec que amb alguns temes, 
sobretot amb noves tecnologies, amb les noves eines que es donen a tots els grups 
municipals, independentment que estigui a l’oposició o al govern, en tot moment, és 
una bona notícia, d’aquí que no votarem en contra d’aquest nou ROM, perquè sí que 
és veritat que s’ha avançat i sí que és veritat que les noves eines aniran bé. Amb el 
tema de la videoconferència, el fet que un regidor estigui malalt o no pugui assistir per 
causes greus, doncs no ha d’impedir el que pugui intervenir i fins i tot votar i, per tant, 
participar en el plenari de l’Ajuntament, però sí que és veritat que amb altres temes... 

Bé, de fet he de dir que no entenc ni els redactats finals que han escrit, ni que la 
senyora Planas ha llegit aquí al Ple. Jo el redactat final de la disposició addicional crec 
que l’haurà d’explicar a tots els ciutadans, perquè crec que no l’entenen ni vostès; és 
simplement el voler acontentar alguna al·legació que li han presentat. Jo segueixo 
dient que no entenc i ho sento molt, ja sé que a vostès no els agrada i no és que 
estigui en contra de cap llengua, tot el contrari, jo m’expresso en català el 90 per cent 
de les hores del meu dia, però no entenc per què hem de parlar una altra vegada 
d’exclusivitat del català a excepció si algun ciutadà vol en castellà, quan en aquests 
moments vostès, malgrat hi han ciutadans que es dirigeixen en castellà a aquest 
Ajuntament, la seva tossuderia de contestar-li directament en català i han tingut 
queixes i ho saben del Defensor del Ciutadà de si una persona es dirigeix en castellà 
per què no se li contesta directament en castellà. Per tant, jo una altra vegada una 
guerra de la llengua crec que és totalment estèril, que no cal, que els ciutadans 
s’expressen en la llengua que més els és còmode de les dues llengües oficials que hi 
ha a Girona, a Catalunya, en aquest cas són el català i el castellà i, per tant, aquest 
tancament sempre de la seva exclusivitat no el puc entendre, perquè al final el que fan 
és perjudicar els ciutadans. 

L’article 146.2 i el redactat que han acceptat per acontentar Esquerra Republicana, 
també me l’hauran d’escriure, no crec que hi hagi cap entitat que en els seus principis 
fundacionals i en els seus estatuts tingui ni actituds violentes, ni actituds 
antidemocràtiques. Per tant, a partir d’aquí serà el filtre que vostès voldran posar i 
suposo que si jo avui parlo de Societat Civil Catalana per vostè deu ser una entitat 
antidemocràtica i que proposa actes violents, cosa que és totalment mentida. 

Per tant, sincerament portar aquest debat pervers, de llenguatge pervers que vostès 
estan tenint a Catalunya i a Girona aquests últims dos mesos, ara voler-lo reproduir a 
la modificació de ROM que estem fent, jo crec que ja frega, a part del ridícul, jo crec 
que el límit del que els gironins i les gironines que no som independentistes som 
capaços d’aguantar de despropòsit d’aquest equip de govern. I li dic molt seriosament, 
senyora alcaldessa, molt preocupada, molt preocupada, molt preocupada per la seva 
actitud. O sigui, transformar o traspassar aquest debat i aquesta perversió del 



 
 

148 
 

llenguatge que a vostès ara els convé per anar justificant el seu independentisme i el 
seu separatisme a una reforma del ROM, és portar-ho a tal extrem que crec que 
aquells que no som independentistes hem arribat al límit de poder aguantar el seu 
despropòsit. I li dic amb molta pena, amb molta pena perquè la degradació que està 
convertint i que està traspassant vostè en aquesta Administració, és a dir, a 
l’Ajuntament, és molt preocupant per tots els gironins. 

I li diré una cosa, jo abans he intentat fugir del debat polític, vostè en la seva 
intervenció final l’ha ficat sobre la taula. La senyora Pèlach es queixava que algun grup 
estava de campanya, segur que no es referia la meu, perquè jo m’he limitat a parlar 
del cartipàs, jo m’he limitat a parlar del cartipàs, vostè l’ha ficat sobre la taula. Miri, 
l’alcaldessa de tots no pren part ni per una idea, ni per l’altra, defensa la institució i la 
legalitat i vostè si una cosa no fa és defensar ni la institució, ni la legalitat. Imagini’s a 
quin lloc i a quin límit ens ha portat en aquesta ciutat.  

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Quan el ROM va passar per 
aquest Ple, l’aprovació inicial d’aquest Ple, nosaltres vam agrair al secretari la feina 
que havia fet i creiem que avui no pot ser menys i, per tant, al meu grup li agradaria 
començar tornant a agrair la feina que va fer l’Ignasi en el redactat d’aquest nou ROM. 
Mirin, a trets generals nosaltres podem estar d’acord amb el ROM que ens porten avui 
com a aprovació definitiva, però hi ha trets que òbviament nosaltres no podem ni de 
bon tros compartir. 

Llegeixo textualment i vostè n’ha fet esment en la seva exposició, senyora Planas, 
«quan el particular ho sol·liciti expressament, les comunicacions i els documents 
s’expediran en castellà, en el cas que el document sigui una traducció del seu original 
català, es farà constar expressament aquesta circumstància». Nosaltres entenem que 
la posició de les llengües oficials en aquest cas no compta amb paritat jurídica alguna, 
que tota la documentació de l’Ajuntament hauria d’estar en ambdues llengües facilitant 
així al ciutadà, doncs, l’elecció de qualsevol de les dues. Creiem que ambdues 
llengües són d’ús normal i que no pot haver-hi un ús preferent de cap de les dues. 
Crec que és important remarcar que el poder de disposició lingüística cau precisament 
en els ciutadans i que tenen dret a rebre les comunicacions en castellà, i això s’ha de 
fer efectiu sense formalitats o sense cap condició que comporti una càrrega o una 
obligació. Per tant, regidora Planas, nosaltres no donarem recolzament a aquest ROM. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque... 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Haig de dir que en el 
tràmit d’aprovació d’aquest ROM, senyora Planas, és cert que hem passat per 
diferents estadis, vostè ho recordarà. En aquell moment l’alcalde Puigdemont va ser 
qui ens va demanar a tots els grups municipals que féssim aportacions sobre el nou 
ROM, tots vam estar d’acord que era absolutament necessària la seva actualització. 
Quan el Partit dels Socialistes va fer arribar aquest llistat d’aportacions que fèiem, jo 
crec que bastant exhaustiu i ben treballat, al cap de poques setmanes entràvem a 
Govern i vostè recordarà que a la primera reunió, de fet, estàvem actuant des del 
nostre llistat de demandes. Ho dic perquè això explica el fet que no hi hagi al·legacions 
com a Partit Socialista, sinó que es varen introduir des de l’equip de govern i varen 
estar admeses. I volia fer un petit repàs de les peticions que en aquell moment fèiem 
que es varen afegir, per tant, acceptar sense necessitat d’al·legacions, era tota la part 
de regulació de comunicació electrònica, tant amb els regidors com en el registre 
d’entrada. I també la possibilitat per a nosaltres molt important, i vostè n’ha fet esment, 
de votar en absència física de la sala. Nosaltres ho vinculàvem en aquell moment molt 
al tema dels permisos de maternitat, però és cert que per motius de baixa laboral 
també i, per tant, doncs en aquell moment ja vàrem mostrar la mostra satisfacció. 

És cert també que alguns aspectes ens varen quedar sobre la taula, però entenem que 
es poden seguir desenvolupant sense necessitat que estiguin inclosos en el ROM, el 
més important d’ells que ens va quedar sobre la taula, com deia, és el «ple de situació 
de la ciutat», un ple anual dedicat només a polítiques de ciutat. Jo crec que aquest era 
un consens també bastant ampli en diferents grups municipals, però entenc que es pot 
fer com a Ple extraordinari i que no cal que vingui estipulat al ROM, per tant, entenc 
que tampoc és una renúncia de l’equip de govern a aquesta qüestió. 

I finalment tres apunts també. No he sabut veure en l’expedient aquest matí, tot i que 
com que és molt gruixut..., l’informe d’impacte de gènere, que tot i que no és vinculant, 
sí que és preceptiu i, per tant, m’agradaria confirmar si realment l’acompanya o no i en 
cas que no l’acompanyés, que s’esmenés aquest error. 

I dos apunts sobre l’informe del secretari que fan referència a les al·legacions de 
l’Oficina Antifrau. Un primer que no s’inclou en el ROM, però sí que es deixa en aquest 
informe, que quan la Junta de Govern Local exerceix competències plenàries per 
delegació es permetrà l’assistència de públic, tant si són ordinàries, com 
extraordinàries, com extraordinàries urgents. Entenc que això no ve recollit en el text, 
però sí que es fa una admissió parcial? (Veus de fons.) D’acord. I fa un esment que diu 
que en alguns casos es podria acordar el seu caràcter secret vinculat a la Llei de 
protecció de dades, només volia que se m’aclarís aquest extrem, i quin tipus de 
comunicació es farà, doncs, perquè la ciutadania sàpiga quan pot assistir o no a una 
Junta de Govern Local d’aquestes característiques. I en aquest informe també es fa 
esment que en les comissions informatives els presidents seran els que decideixin si 
poden ser públiques o no i saber quin és el capteniment de l’equip de govern en 
aquest qüestió. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. La veritat és que ens hauríem de plantejar què significa la paraula 
«gegant». La senyora Planas deia que això és un pas de gegant. Bé, que actualitzar el 
ROM a allò que diu la llei avui en dia i posar-hi elements de noves tecnologies sigui un 
pas de gegant per a la participació ciutadana i per al bon funcionament de 
l’Ajuntament, em sembla si més no, senyora Planas, agosarat, agosarat tenint en 
compte la quantitat de propostes desestimades per fer, sí, un pas de gegant de 
referencialitat de ciutat del segle XXI, participativa, activa i democràtica com ens 
caldria que fos Girona i que vostès han desestimat volgudament, volgudament han 
desestimat. 

El 2016 al final el desembre de 2016, al Ple ordinari, nosaltres arribàvem aquí i dèiem 
que ens absteníem bàsicament perquè de la primera proposta que ens havien 
presentat, que era «algo» similar a una proposta que retrocedia uns quants anys en el 
temps, recordem que la proposta inicial de l’equip de govern deia que els regidors 
podríem intervenir menys, que tindríem limitació de mocions, hi havien referències 
permanentment a la Constitució espanyola i al règim del 78 i com que havíem 
aconseguit en la negociació que totes aquelles restriccions quedessin fora, nosaltres 
ens absteníem amb l’esperança que poguéssim anar més endavant. 

Bé, avui onze mesos després d’aquelles negociacions o, perdonin, d’aquella votació, 
que veníem..., va bé saber el marc de per què ens vam abstenir, ens vam abstenir per 
això. Onze mesos després, resulta que la primera reunió que fem per parlar del ROM 
és una reunió que es produeix posteriorment a la Comissió Informativa, exactament 
dijous passat, és a dir, tres dies abans d’aquest plenari. Durant onze mesos i malgrat 
les al·legacions estaven sobre la taula, l’equip de govern no ha volgut asseure’s amb 
aquest grup a parlar de les al·legacions, no només això, sinó que quan s’asseu, que és 
aquest dijous matí, aquest dijous passat, ens diu que mirin, que ens n’accepten, de les 
trenta-una al·legacions que hem presentat, ens n’accepten cinc, dues de les quals, per 
cert, ho han explicat, que són motivar la denegació d’informació. Home, senyora 
Planas, és que això ja no és que ho hagi de demanat la CUP, és que motivar una 
denegació d’informació per part de l’Ajuntament em sembla que és de sentit del més 
comú possible, o que les associacions que estaran enregistrades en el registre 
d’associacions siguin associacions sense ànim de lucre també és sentit comú. Això no 
són al·legacions que la CUP li fa a nivell programàtic, són al·legacions que li fa a nivell 
de sentit comú, que el que em sap greu és que vostès mateixos no ho hagin vist, que 
hagi de venir un grup de l’oposició a especificar aquests elements. 

Per tant, ens acaben acceptant cinc minúcies totalment tècniques i, en canvi, allò que 
era central i polític per posar la ciutat al capdavant de la democràcia, la participació i la 
referencialitat en el segle XXI i estem parlant de consells de barri, estem parlant 
d’audiències públiques, estem parlant de més plens durant tot l’any..., elements 
d’aquest tipus vostès ens diuen que no, vostès ens diuen que no estan disposats a 
consells de barri, vostès ens diuen que no estan disposats a audiències públiques, 
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vostès ens diuen que no estan disposats a més plens, que no estan disposats a més 
participació. Si aquí a mi el que em sorprèn és que avui els dos altres grups de 
l’esquerra d’aquest plenari votin un ROM que ens hipoteca els propers anys sense que 
hi hagi ni audiències, ni consells de barri, ni més plens, res d’això, estem hipotecant 
durant mesos i anys, perquè evidentment el ROM no s’obre cada dia, perquè no ho 
hem volgut incloure i posar-ho en el Reglament Orgànic Municipal. 

Sobre les consultes populars, senyora Planas, ho ha tornat a dir vostè com si fos una 
aportació, li vam dir al desembre, però no s’ho va apuntar, això ja sortia en el 
reglament de participança, no és que vostès ho incloguin de nou a la ciutat, ja existia 
això, per tant, no ho posi com una novetat. 

Finalment, tres elements importants de l’informe del secretari que ara la senyora 
Paneque en feia referència, vostè ha utilitzat l’informe del secretari per denegar 
algunes emenes que presentava el nostre grup, però clar, és curiós que no faci 
referència a coses que s’expliciten en aquest mateix informe però que no incorporen. 
Un és per exemple que hi han d’haver declaracions de transparència dels càrrecs amb 
funcions directives dins l’Ajuntament això s’explicita en l’informe del senyor secretari i 
vostès no ho incorporen i l’informe del senyor secretari diu explícitament que no 
s’incorpora perquè l’equip de govern no considera adient incorpora-ho, ho diu 
explícitament. Vostès es neguen a incorporar que els càrrecs amb funcions directives 
facin declaracions de transparència. Haurà d’explicar exactament quin és el motiu. 
Quin és el motiu, senyora Planas, pel qual fan això? O per què no es posa o es parla 
del codi de conducta d’alts càrrecs. 

O, finalment, com comentava la senyora Paneque, que també és curiós, senyora, 
Paneque, que no comenti en el primer Ple que vostè deixa d’anar a les juntes de 
govern, no se n’ha preocupat mentre l’aprovació inicial que van fer al desembre 
passat, ja hi era aquest tema sobre la taula, ja hi era i nosaltres l’havíem comentat, no 
se n’havia preocupat i avui se’n preocupa perquè ja no pot anar a les juntes de govern. 
doncs ens agradaria que també ens informessin a l’oposició de quan i com podem 
anar a aquestes juntes de govern amb aquest temes. 

I acabo molt breument amb dues referències del que s’ha dit. Senyora Veray, si el 
debat ha de ser... No, no, deixi’m en pau, no, vostè n’ha parlat, que és un problema 
posar límits amb les associacions antidemocràtiques i violentes... No, no és que el text 
diu que no es permetrà que hi hagin associacions que no siguin democràtiques i que 
no defensin la no violència. Home, doncs si a vostè li sembla tan malament això..., ja 
sé que l’extrema dreta s’està passejant per Catalunya amb tota la impunitat, ja ho sé, 
ja ho sé. 

I senyora Pujola, si el màxim que tenen a dir del reglament, del ROM, és el tema de la 
llengua, és que treballen molt, vostès. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Albertí... 
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Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
nosaltres vagi per davant que volem anunciar al nostre vot favorable a aquest 
reglament, els recordo que a l’aprovació provisional ens vàrem abstenir, ens vàrem 
abstenir a fi de poder presentar esmenes que consideràvem rellevants i que pretenien 
enriquir aquest reglament, tot i que ja inicialment constatàvem que aquest document 
millorava substancialment el ROM anterior i que, per tant, en aquest aspecte podem 
subscriure bastant el que la regidora Planas ens deia a la part expositiva del 
reglament. 

Si bé no s’han admès a la totalitat les esmenes que presentàvem, hem arribat a alguns 
acords amb l’equip de govern que creiem que milloren notablement aquest document 
inicial. Així, permetin que destaqui especialment la reducció del termini perquè les 
entitats ciutadanes puguin presentar propostes i mocions al Ple municipal, que passa 
d’un mes a quinze dies. Això creiem que permet millorar la participació de la ciutadania 
en la governança de la ciutat i faciliten que les entitats ciutadanes portin a debat al Ple 
temes i problemes sense que aquests caduquin abans de poder-se discutir en el Ple, 
cosa que possiblement ha passat més d’una vegada. 

A més de l’esmentada reducció dels terminis perquè la ciutadania pugui participar en 
el Ple municipal, també hem pactat blindar el català com a llengua pròpia i vehicular a 
l’Ajuntament; una disposició que recordo que ja existia en el ROM actual i que l’únic 
que demanàvem és que es tornés a introduir. És a dir, per tant, algunes de les 
intervencions que s’han dit aquí no les entenc, perquè en el ROM actual el que 
nosaltres hem aportat ja hi és, ja hi és, i l’únic que demanàvem és que tornés a 
reintroduir-se. 

Bé, igualment s’ha introduït una disposició addicional relativa a la reforma horària, per 
la qual l’Ajuntament es compromet a garantir l’adequació de la seva activitat de gestió 
administrativa i política a uns usos horaris i del temps que garanteixin una millor 
qualitat de vida tant al personal del consistori com a la ciutadania en general i ho 
vinculem als àmbits concrets de la salut i el benestar i a la conciliació de la vida 
personal, familiar i d’oci, com també la regidora Planas esmentava a la seva exposició. 

Per tant, tot i que creiem que aquest ROM hagués pogut simplificar més els 
procediments administratius i estic d’acord amb el que deia el senyor Salellas que em 
podia facilitar molt més la participació ciutadana en els plens, i sobretot a la 
governança de la ciutat, reiterem el nostre vot favorable a aquest reglament. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Perdó, per al·lusions? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ah, disculpi. Sí, n’hi ha hagut. 
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 Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, perquè en el primer torn ja n’hi ha hagut i 
ho he deixat passar pel bé de debat, però clar, ja és la segona vegada i al final... 
Escolti, jo tiro (...) de la intervenció d’abans, vostès no sé qui s’han pensat que són per 
demanar la baixa de la militància d’una persona, excepte que formen part d’un partit 
polític que estan situats en aquesta moralitat i en aquest apartheid polític que qui no 
està amb vostès està en contra de vostès. Per tant, ja abans ens demanaven la baixa 
de militància i ja els he dit moltes vegades que no, que estic orgullosa de formar part 
d’aquesta esquerra transformadora de la qual formo part i, per tant, continuarem 
formant part del PSC. 

Però és que ara vostè, senyor Salellas, tornava a aprofitar una altra vegada per fer 
al·lusió a per què parlava, escolti, parlo per en aquest punt perquè parlo del ROM i 
perquè se’ns demana l’opinió, evidentment, i ho he fet amb el màxim respecte 
expressant dubtes a la regidora sobre un informe del secretari que he pogut llegir avui i 
que em presenta dubtes. Per tant, deixin d’aprofitar qualsevol excusa per acusar el 
PSC de a, de b o de c, perquè si jo em posés a posar sobre la taula les contradiccions 
de vostè, precisament de vostè, respecte a la ideologia del seu partit, podríem 
convertir aquest Ple en un monogràfic. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Però, senyora 
Veray, vull dir, vostè s’ha refer... (Veus de fons.) Però, de veritat, eh? Perquè no 
donaré més... Digui, digui. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Miri, no perquè quedi constància ja que el 
senyor Salellas o no m’ha entès o no em vol entendre i, per tant, vol canviar les meves 
paraules. És evident que qualsevol entitat que sigui antidemocràtica i generi i cregui en 
la violència no es pot, però és que segur que en els seus estatuts fundacionals ningú 
ho escriu així. La meva preocupació és qui és l’àrbitre que decideix quina ho és i quina 
no, perquè una entitat que crida a la desobediència i a saltar-se la llei és 
antidemocràtica o no és antidemocràtica, senyor Salellas? Per mi, sí, per vostè 
segurament que no perquè la representa. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, doncs ara, si els sembla, 
passem a les respostes de la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas a les seves 
al·legacions. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, jo només donar les gràcies als grups que 
ens han donat suport, també als que s’han abstingut. I dir que la veritat és que no 
entenc el vot en contra, no l’entenc de cap de les maneres, perquè sí que és un ROM 
ambiciós, és un ROM que porta moltes millores, moltes més millores de les que hi 
havia, el que no és un ROM partidista, és un ROM que no estableix un model de 
govern i vostès el que intenten és que jo estableixi un model de govern, no el nostre, a 
més a més, el seu... (Veus de fons.) Noi, doncs no deu anar bé això... (Veus de fons.) 
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Val, ara? Bé, el que estava dient és que..., bé, he donat les gràcies als grups que ens 
han donat suport, també als que s’han abstingut i dir que el que no entenc és el vot en 
contra perquè crec que hi ha motius per poder com a mínim abstenir-se, crec que és 
un ROM ambiciós, ho segueixo pensant, crec que aporta moltes coses bones aquest 
ROM, és molt més transparent, deixa que l’oposició pugui tenir tota la informació 
necessària, pugui exercir tota la seva..., quina és la seva feina, de poder fiscalitzar el 
govern, hem impulsat mesures noves sobretot en la participació, jo crec que és un 
ROM molt més participatiu que el que hi havia fins ara. El que no és un ROM 
partidista, no és un ROM..., és un ROM perquè si hi ha un altre govern pugui seguir 
mantenint aquest ROM, igual que hi havia en el ROM anterior, no volem posar..., o 
sigui, un model de govern, no és el model de govern i el que vostès volen que 
acceptem és el seu model de govern i, per tant, entenem que no es pot acceptar 
aquest model del govern. 

Nosaltres estem d’acord amb la participació, crec que ho hem demostrat, hem fet 
audiències públiques quan han estat necessàries i importants, el que no fem 
audiències públiques fer-les per fer, es fan quan són necessàries i quan realment la 
gent hi vol participar. I vostès el que ens estan dient és: fem audiències públiques de 
tot. No, amb allò que sigui necessari les farem i no cal que siguin en el ROM, les farem 
igualment. I, per tant, no volem que el nostre ROM sigui una governança com el nostre 
model de govern, ni com el seu, sinó que pugui tothom sentir-s’hi còmode en aquest 
ROM. 

Pel que fa a la senyora Veray i a la senyora Pujola, doncs jo quedo una mica parada 
perquè jo pensava que em parlarien del ROM i resulta que el que m’han fet és un 
discurs de la llengua, de la llengua catalana i al llengua castellana, com si fos això el 
més important. I a més a més, és que no s’han llegit l’anterior, si precisament he dit 
que acceptem les al·legacions fetes per CiU, per Esquerra i per la CUP és perquè per 
un error no es va veure inclòs i hem hagut de fer una esmena per poder-ho portar. Per 
tant, de portar que el català és la llengua la llengua exclusiva..., és exclusiva perquè 
estem a Catalunya, però som gent oberta, de ment molt oberta i, per tant, no ens fa re 
quan a un ciutadà se li ha d’explicar en castellà, se li explica en castellà, i quan un va a 
un lloc fora de Catalunya, a una altra administració, doncs es fa en castellà i no tenim 
cap problema, perquè tant parlem el català com parlem el castellà. I, per tant, no 
entenc aquest discurs que vostès m’han fet com si el més important fos la llengua. És 
molt important, la llengua, però crec que hi han altres aspectes importants i, bé, m’ha 
sorprès. 

Pel que fa a la senyora Paneque, igual que a Esquerra, els agraeixo molt el vot 
favorable. Pel que fa a les juntes de govern, quan exerceix competències plenàries ja 
es fan ara, ja es porten, hi ha la mateixa publicitat i realment es fa exactament el 
mateix. I pel que fa a les comissions informatives, és veritat que són secretes, però pot 
haver-hi algun punt que pugui ser públic en un punt concret, però realment són 
secretes perquè així ho estableix la norma. 

Bé, jo només per finalitzar dir que nosaltres estem contents d’haver portat aquest 
ROM, crec que millora però amb escreix el que teníem fins ara i, per tant, crec que no 
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hi haurà cap ciutadà que no pugui participar perquè podran participar mitjançant un 
prec aquí, al Ple. I, per tant, crec que ha millorat molt i molt substantivament el que hi 
havia fins ara. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. (Veus de fons.) 
No, no, si li han fet alguna... (Veus de fons.) Bé, doncs aquesta és la resposta que fa i, 
si de cas, després poden parlar tranquil·lament. Vull dir, no, perquè si no es tornarà un 
diàleg, no. Ha respost el que ella ha cregut convenient, senyor Salellas, i després si de 
cas poden parlar tant com vulguin perquè... No, és que si no es convertirà en un diàleg 
bidireccional i no pot ser, senyor Salellas, li prego que em respecto el criteri de no anar 
deixant que hi hagi diàleg. 

I, per tant, passaríem, doncs, a la votació d’aquesta proposta, de la proposta número 
14 i, per tant, de l’aprovació definitiva del Reglament Orgànic Municipal. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal 
del Partit Popular, integrat per un membre, i els vots en contra del Grup Municipal CUP 
- Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos 
membres, definitivament el Reglament Orgànic Municipal. 
 
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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Abstenció: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT 
LOCAL I TURISME 

15. Adhesió a la marca Ciutats amb caràcter de l'Agència Catalana de Turisme 

L'Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme té l'objectiu de 
posicionar la ciutat com una destinació turística de qualitat durant tot l'any, per tal 
d'impulsar el consum de serveis turístics i comercials per dinamitzar l'activitat 
econòmica de la ciutat. 

En aquest context, es considera estratègica l'adhesió de la ciutat a la marca Ciutats 
amb Caràcter de l'Agència Catalana de Turisme, adreçada a ciutats mitjanes amb una 
forta personalitat, marcada per alguns aspectes com ara el caràcter històrico-cultural, 
l'enogastronomia, l'art o la creativitat. 

La participació en aquesta marca implica avantatges importants en matèria de 
visibilitat de la ciutat en els diversos canals digitals de l'ACT, iniciatives 
d'acompanyament i suport a la comercialització, formació i millora de la competitivitat i 
accés a la informació i intel·ligència de mercat. 

Atès que segons els requisits establerts per l'Agència Catalana de Turisme, per tal de 
formalitzar l'adhesió a la marca és necessària l'elaboració d'un dossier de candidatura 
que inclogui una memòria explicativa del compliment per part de la ciutat dels requisits 
exigits i l'acord del Ple Municipal per iniciar el procés d'adhesió. 

PRIMER.- Acordar la petició d'adhesió de la ciutat de Girona a la marca Ciutats amb 
caràcter. 

SEGON.- Aprovar la memòria justificativa del compliment dels requisits necessaris per 
a formar part d'aquesta marca, dins dels eixos de ciutat històrico- cultural i eno-
gastronòmica. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  I passaríem ara ja a la 
Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i Turisme i, 
per tant, el punt número 15 de l’ordre del dia. 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
proposta la tinenta d’alcalde Glòria Plana. 

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. Glòria Plana i Yanes (CiU):  Val. Gràcies, alcaldessa. Seguint amb les polítiques 
de turisme que portem a terme des de l’Ajuntament de Girona on apostem per la 
qualitat, un turisme de qualitat, que vol dir un turisme cultural on s’aposta per l’equilibri 
entre visitant i ciutadà, en la qual apostem també per la responsabilitat, això vol dir un 
turisme cultural, un turisme patrimonial, un turisme gastronòmic, hem sol·licitat 
l’adhesió a la marca de Ciutats amb Caràcter, marca que estableix l’Agència Catalana 
del Turisme. És un segell de nova creació que posa en valor tot el que suposa la part 
històrica i cultural, enogastronòmic o artístic i creatiu de les ciutats. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Girona va presentar la seva candidatura, vàrem presentar una 
memòria i aquesta sol·licitud, doncs, ha estat acceptada. 

És per això que es demana al Ple que s’acordi la petició de l’adhesió perquè un cop el 
comitè d’experts ha acceptat la nostra candidatura s’ha de passar per Ple i és per això 
que ho portem a l’aprovació d’aquest Ple tenint en compte que aquesta adhesió 
suposa un cost anual de 175 euros i que això suposa, doncs, estar en diferents 
campanyes i promocions dintre de l’Agència Catalana de Turisme amb descomptes, 
participant en diferents fires, visibilitat també en la web, en les App, etcètera, de tot el 
que representa l’Agència Catalana de Turisme i amb molts altres beneficis. És per això 
que demanem la seva aprovació. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Des del meu grup recolzem 
l’adhesió a la marca Ciutats amb Caràcter, creiem que per la nostra història, per la 
nostra tradició i riquesa cultural, esportiva, gastronòmica o empresarial, Girona mereix 
tenir encara més reconeixement. Creiem que la inclusió de Girona dintre de Ciutats 
amb Caràcter reforça la identificació de la nostra ciutat com el que és. 

Hem de ser conscients que el que no ajuda el turisme de la ciutat és que els seus 
representants estiguin comandant manifestacions, assaltant les vies del tren, portant la 
política a qualsevol terreny, no ajuda el turisme el tancament de les Fires o l’anul·lació 
del castell de focs. I és ben curiós que aquest equip de govern proposi signar un acord 
com aquest quan pels seus fets en massa sembla que no li importa en absolut el 
turisme, sinó la constant performance que fa mal a la nostra imatge, a la nostra 
societat i a la nostra economia. 

Creiem que la nostra ciutat és molt més que una ciutat amb caràcter i per aquest motiu 
el passat 10 de juliol el meu grup va demanar un estudi, la creació de la marca Girona, 
un element que creiem que ens ha de servir de guia i de manual de qualitat per poder 
vendre la nostra ciutat a l’exterior marcant uns mínims de qualitat, de servei, d’imatge i 



 
 

158 
 

de responsabilitat social. Creiem que la marca Girona ha de ser una aposta decidida 
com ja ho són Barcelona, Lleida, i Tarragona i des del grup municipal així ens ho hem 
plantejat. I creguin-me quan li dic que no descansarem fins a poder consensuar amb 
els diferents grups municipals la creació de la marca Girona i de l’ens que ha 
d’identificar i definir els requeriments mínims a complir vetllant, per tant, per la bona 
imatge a tot arreu. 

Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Bé, nosaltres també 
considerem que és una bona iniciativa, aquesta adhesió a marca Ciutats amb 
Caràcter. Tal com diu l’Agència Catalana, doncs ens ha de permetre promoció, 
formació i participació, jo crec que més enllà de la promoció pot ser interessant això de 
la formació, que hi hagi persones que puguin accedir a aquests plans de formació que 
ens pot oferir. 

Ara bé, jo he anat mirant una mica els requisits que ens demana l’Agència Catalana de 
Turisme i en general crec que els complim amb escreix, això està clar i com ha dit la 
regidora a nivell..., com a mínim hem de triar un d’aquests tres, ja veureu que 
sobrepassem, un és historicocultural, ciutats amb fort component històric i cultural, no 
cal dir-ho, Girona el que té; enogastronòmic, com deia, per tant, s’hi respira i manifesta 
cultura gastronòmica que em sembla que també hi estem abocats; i artisticocreatiu, 
ciutats amb esperit creatiu, acollidora, inspiradora d’artistes jo crec que també complim 
de sobres. 

Hi ha un quart punt que diu que pots acollir-t’hi, jo proposaria el que he anat sentint en 
aquestes taules de comerç i turisme, doncs de poder-hi incloure quan estigui acabat 
tot això dels comerços històrics i emblemàtics que heu començat, també podríem 
posar-hi l’anella verda, podríem posar el projecte de quatre rius i una séquia quan 
estigui desenvolupat o últimament quan acabem amb el Pla de la Devesa. Tot això són 
incentius que jo crec que podrien concórrer també en aquests requisits. 

Ara bé, a part de la promoció, la formació i la participació, jo crec que tot això ha 
d’esdevenir un repte per Girona, que no ens conformem de dir «ja tenim tot això», sinó 
ben al contrari, si seguim aquests requisits de l’Agència Catalana jo crec que pot ser 
una evolució molt interessant per la ciutat. Perquè, si bé en complim molts, tipus 
disposar d’una oficina d’informació i turisme, oferta d’allotjament i restauració, etcètera, 
n’hi han d’altres que poden millorar evidentment, com pot ser una diversitat d’oferta 
d’activitats turístiques, en que tenim, però hem de créixer més aquí, amb polítiques de 
gestió de residus, o podríem posar més oferta de places de pàrquing, polítiques de 
millora de qualitat acústica, de l’aigua, de l’aire, etcètera. Tot això són reptes que 
també dintre d’aquesta agència es pot promocionar. 
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I una última cosa que trobo interessant que l’Àrea de Cultura vingui a les taules de 
turisme i de comerç perquè d’alguna manera el repte de cultura que se’ns pugui 
explicar en aquestes taules és molt important. Fixeu-vos que tenim encara moltes 
coses a dir a part del mapa de museus que se’ns presentava l’altre dia o el Pla 
estratègic de cultura, hi ha tot el tema que em sembla que ho porta Alcaldia que seria 
allò del Patrimoni de la UNESCO del Call i jo proposaria que també es pugui estudiar 
la viabilitat i fer les passes necessàries per proposar també un patrimoni de la 
UNESCO de tots els elements carolingis de la ciutat. Penseu que les muralles, per 
exemple, són un bé cultural d’interès nacional de les quals en formen part trossos 
carolingis, hi han molts elements carolingis que poder serien una via més singular per 
Girona. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Parlem de ciutats 
amb caràcter, i que l’alcaldessa faci posicionaments i que la ciutat actuï amb el context 
actual a nosaltres ens sembla que és tenir caràcter. Dit això i deixant molt clar, perquè 
ho hem dit moltes, i moltes, i moltes, i moltes vegades que nosaltres no estem en 
contra del turisme, el turisme ens agrada i el practiquem i això és una evidència, 
d’acord? I això ha d’anar per davant. Però quan es parla d’aquest tema el més senzill 
és que si fas una mínima crítica de seguida ja s’han inventat un adjectiu que és 
«turismofòbic», que algú se’l va inventar des de no sé quin sector perquè si critiques 
una mica el turisme, «no, no, és que vostès són uns turismofòbics». No, no, de fòbia, 
cap. Ara bé, a nosaltres els que ens sembla, del que parlem avui és que Girona 
comença a semblar més un diari esportiu que no una ciutat, un diari esportiu de nom 
«Marca», perquè tot el dia estem intentant com a objectiu ser una marca, com si 
fóssim una empresa, com si estiguéssim en una mena de competència permanent 
amb la resta de ciutats i amb la resta de viles del nostre país per intentar convertir-nos 
simplement, perquè és que sempre van relacionats amb els mateixos temes, amb un 
pol turístic, monocultiu i marca i competència vers la resta de ciutats. Aquesta és la 
sensació que ens enduem nosaltres de la política que s’està fent i també de l’objectiu 
que hi ha avui darrere d’aquesta proposta. 

A nosaltres ens agradaria saber, per exemple, de totes les marques que s’han aprovat 
en aquesta ciutat amb els objectius clars i bonics que se’ns han presentat, els resultats 
exactament del fet de ser d’aquesta marca o de convertir-nos en marca, quins han 
sigut? Les estadístiques que ens permetin avaluar si el fet de pertànyer o d’obtenir una 
marca ha sigut beneficiós o no la inversió o el temps que hi hem destinat, els recursos, 
no només els diners, els recursos amb a Ajuntament. Això ens agradaria saber-ho. 
Perquè nosaltres el que anem veient és que anem passant per aquest plenari marca 
rere marca... Bé, nosaltres és una sensació que tenim, que n’han passat unes quantes 
i que n’hem explicat més. Bé, doncs la del turisme esportiu. El turisme esportiu no 
n’era una de marca també que posàvem a la ciutat, per exemple? Era una que vam 
fer, que jo recordo, la que m’ha vingut més ràpid al cap, però és que n’hi han hagut 
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d’altres i sempre relacionades amb aquest món. Llavors, i no en veiem d’altres, no 
veiem grans apostes, ja em perdonaran amb educació, amb cultura, bé, ja sé que ara 
els regidors d’educació i cultura m’han fet els ullets, però bé... (Veus de fons.) Bé, 
doncs nosaltres no hi veiem la mateixa... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, no interrompin, deixin 
acabar, si us plau. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres no hi 
veiem ni la mateixa priorització, ni la mateixa destinació de recursos. Per tant, els 
objectius poden semblar molt nobles, però l’avaluació quan la fem i com la fem i, dos, 
que no sigui un monocultiu. Per tant, nosaltres avui ens oposem a aquesta proposta. 

Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Des del Grup d’Esquerra-
MES veiem bé la sol·licitud i l’adhesió a la marca de Ciutats amb Caràcter i veig que hi 
ha grups que també valoren el caràcter dels seus ciutadans, que jo crec que podia ser 
complementari a tot això. I veiem que això segurament pot afavorir el petit comerç i la 
gastronomia i que pot lluitar contra la temporalitat dels visitants que hi ha a la ciutat de 
Girona i aquesta promoció de l’Agència Catalana de Turisme, que nosaltres ens hi 
podem afegir, que ens pot ajudar a la promoció de la ciutat, ho volarem positivament i 
hi votarem a favor. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Sí, si us plau, alcaldessa. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Molt ràpidament. Primer de tot, gràcies pel suport als 
grups municipals que ens votaran a favor. Sí que és veritat que aquesta marca..., me 
dirigeixo al regidor Rodríguez, aquesta marca és molt específica per temes culturals, 
patrimonials, enogastronòmics, però tot i així li agafo la paraula, perquè sí que és 
veritat que hem de potenciar, i ho estem fent, tot el que és el turisme verd, el turisme 
sostenible, el turisme relacionat amb el comerç de qualitat, els comerços singulars i 
emblemàtics, etcètera. Per tant, i tant que sí, hi continuarem treballant des de la taula 
de l’Agència de Promoció Econòmica. 

Senyor Salellas, a veure, 2.700.000 front 175 euros que acabem d’aprovar ara. Ostres! 
No me digui, per favor, no me digui que dediquem tots els recursos i tots els esforços 
al sector turístic, perquè és veritat que en dediquem, però en dediquem molts altres al 
foment d’indústries totalment diferents i emergents de la ciutat de Girona, indústries 
culturals i creatives, la indústria de la bicicleta, la indústria de la moda... Sí, sí, clar que 
sí, ho estem treballant tot això. Per tant, són 175 euros per intentar promocionar dintre 
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de l’Agència Catalana de Turisme un segell més, que no deixa de ser un segell més 
enfront de ara mateix acabem de rebre una subvenció de 2.700.000 euros. Per tant, a 
veure, no és ni demagògia, no és turismofòbia, jo sé que vostè viatja molt, que li 
agrada molt fer turisme, a mi també, a la majoria també; de la mateixa manera que ens 
agrada fer turisme, també hem de ser empàtics i, per tant, saber rebre els turistes cap 
a la ciutat de Girona i a la vegada saber-los cuidar. Per tant, o crec que no és..., és 
una marca més, sí, però que a la vegada no treballem només pel turisme, treballem 
per molts més altres sectors productius de la ciutat de Girona. 

Repeteixo, gràcies també a Esquerra Republicana pel seu suport. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
passaríem a votar la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot en contra del Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la petició d’adhesió de 
la ciutat de Girona a la marca «Ciutats amb caràcter». 
 
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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
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Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  I mentre ens ajuden a preparar 
el faristol, permetin que em refereixi als dos següents punts de l’ordre del dia en què 
tot i que són eines urbanístiques, és evident, però n’hi ha una que ho és molt més, que 
és el d’ajustar els límits i l’altra que possiblement és més de fons. En aquest sentit una 
serà substanciada, la primera, pel tinent d’alcalde d’Urbanisme, el senyor Joan Alcalà, 
la segona, pel regidor Narcís Sastre. No obstant això, primer hi haurà una intervenció, 
al principi havien estat sol·licitades dues intervencions, una en nom de l’Associació de 
Veïns Devesa Güell, l’altra en nom de l’entitat Salvem la Devesa, finalment serà una 
única intervenció. Saben, parlant de participació de la ciutadania, que poden participar 
la ciutadania en els plens, no només com a proposants de mocions, sinó també per 
donar la seva opinió o fer-nos valdre el seu criteri respecte a algun tema que estiguem 
a punt d’aprovar o no. En aquest cas, i li prego que encara no s’aixequi, intervindrà el 
senyor Carles Clemente. 

Però prèviament que li demani que es dirigeixi aquí al faristol, sí que m’agradaria, 
perquè ho deixaria palès el regidor Sastre, però ja ho faria en el segon bloc i volem 
deixar-ho clar ara abans d’iniciar qualsevol intervenció i precisament abans de la 
intervenció del senyor Clemente, doncs crec que és important deixar clar el que diré 
ara, més que res perquè consti en acta perquè ja ho saben tots vostès, però és perquè 
consti en acta, que en el punt de la normativa del Pla especial relatiu al Camp de Mart 
avui mateix s’ha detectat un error en el text que es posa avui a votació, perquè 
corresponia a un esborrany anterior i que cal rectificar-lo i que es rectificarà en el sentit 
que ara direm, i ho dic perquè consti així en acta, que immediatament demà, demà 
passat, immediatament els serveis tècnics es posaran a rectificar aquest error perquè 
tots l’entenem com ara els diré. Respecte al que fa al paviment del Camp de Mart, vull 
deixar clar i és un compromís i que consti en acta, que consti en acta que s’ha de 
rectificar en el sentit que aquest paviment en cap cas no serà ni dur, ni semidur, sinó 
que serà un paviment absolutament permeable o tou, com n’hi vulguin dir, perquè té 
vàries accepcions. Aquest era un compromís que jo mateixa m’hi vaig comprometre 
amb els veïns i, per tant, així ha de ser. 

I en segon lloc, també modificar, perquè encara continuen, una primera proposta 
tècnica d’eliminar la línia d’arbres central del Camp de Mart, que en absolut ens vam 
comprometre i així serà, a eliminar l’eliminació, és a dir, que no s’eliminarà la línia 
d’arbres central del Camp de Mart i no constava encara aquesta modificació en el 
document, però això serà així. Per tant, quan parlem de l’aprovació d’aquests 
documents, estem aprovant amb aquestes modificacions no, perquè era com els 
havíem traslladat des del primer moment que volíem atendre però que no consta 
efectivament en el document i que ho hem percebut avui, d’acord? Però era sobretot 
per deixar-ho clar. 

Doncs ara sí que tot i donant la benvinguda a algunes persones que veig que venen 
també cridades per l’interès d’aquests punts que es tocaran ara i els dono la 
benvinguda, sí que li demanaria al senyor Carles Clemente que s’adreci aquí davant al 
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faristol. Té cinc minuts per fer la seva exposició, tal com diu el nostre reglament i 
estarem encantats d’escoltar les seves reflexions que crec que he dit bé quan he dit 
que és en nom tant de l’Associació de Veïns Devesa Güell com de... (Veus de fons.) 
Ah, doncs encantadíssima. Només faltaria. I, per tant, molt benvingut també, ja 
m’estranyava veure’l dret, però vaja, endavant. I quan vostè vegi convenient, pot iniciar 
la seva intervenció. 

Sr. Carles Clemente: Senyora alcaldessa, senyores regidores i senyors regidors, em 
dirigeixo a vostès com a secretari de la Plataforma Salvem la Devesa. En primer lloc, 
agrair a l’alcaldessa que hagi autoritzat la intervenció d’aquesta associació en el Ple 
ordinari d’avui amb relació als punts de l’ordre del dia aprovació provisional de la 
modificació puntual 67 del Pla general d’ordenació urbanística i aprovació inicial del 
Pla especial de la Devesa. 

La Plataforma Cívica Salvem la Devesa és una associació preocupada i compromesa 
amb la conservació i millora de la Devesa com a parc urbà; com tots vostès saben, el 
parc urbà més gran i notable de Catalunya, distingit per la Generalitat de Catalunya 
amb la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional, BCIN. En aquest tasca, l’associació 
compta amb l’ampli recolzament social dels seus associats i altres associacions i 
entitats. Creguin-nos, la Devesa no és un assumpte que preocupi només un reduït 
grup de veïns obstruccionistes del barri, sinó que ben al contrari interessa i preocupa 
la ciutadania en general, no és doncs un assumpte de barri, és un assumpte de ciutat, 
com així ho proven els milers de signatures de suport recollides per l’entitat. 

L’ideal de l’entitat que avui represento és aconseguir que la Devesa es converteixi 
d’una vegada per totes en un parc urbà orgull de la ciutat per passejar-hi, jugar, fer-hi 
esport, activitats culturals i altres o simplement descansar gaudint-ne. En definitiva, un 
parc endreçat, net, segur, respectuós amb el medi ambient i obert a tothom per gaudir-
ne pacíficament els 365 dies de l’any. 

Per aconseguir fer realitat aquest objectiu, els usos del parc suposen un element 
fonamental, cal definir-los ja, al mateix temps que el pla especial pren forma, de 
manera clara, concreta i consensuada, amb el compromís de preservar la Devesa 
d’usos que atemptin contra els seus valors paisatgístics, la seva flora i fauna. 

A la memòria del Pla especial que avui es sotmet a una primera votació, en concret, 
pàgina 7 apartat 1.2, s’explica que la moció del Pla general d’ordenació urbanística 
aprovada per unanimitat en sessió plenària del dia 14 de novembre de 2011 tenia per 
objecte la creació d’instruments necessaris tant per la conservació de l’espai, com 
també l’optimització dels valors ambientals, culturals, pedagògics i recreatius que li 
retornin el caràcter d’espai central del lleure de la ciutadania. 

Estem plenament d’acord amb aquest ideal, però lamentablement hem de dir, primer, 
que aquest projecte de pla especial no ens sembla instrument que garanteixi la 
consecució d’aquests objectius. I, segon, que estem decebuts i dolguts pels reiterats 
incompliments de certs compromisos fets per l’equip de govern, com per exemple el 
compromís de facilitar-nos amb caràcter previ la memòria que avui es presenta per 
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facilitar la seva anàlisi, diàleg i trobar de consensos. Aquí tenia apuntat (...), senyora 
alcaldessa, el segon punt referit al Camp de Mart i celebro molt el que vostè ha 
explicat al principi. 

El compromís de prohibir l’entrada, circulació i aparcament de vehicles no autoritzats al 
recinte, incomplert malgrat que en vàries ocasions l’equip de govern ha informat 
públicament de la seva execució i el compromís de traslladar ni que sigui parcialment 
el campament dels firaires. 

Lamentem també que s’autoritzin activitats que al nostre entendre estan prohibides pel 
reglament d’usos i activitats i són clarament perjudicials per al parc, com per exemple 
el referit campament de firaires, que a tall d’exemple ocasiona el vessament incontrolat 
de detergents, olis i inclús restes fecals. Un fet del tot incomprensible i inadmissible en 
un parc urbà distingit com a BCIN. 

Francament tenim la impressió que aquest pla especial respon més a l’interès de 
deixar la Devesa oberta a poder-hi celebrar una àmplia diversitat d’esdeveniments que 
no a donar resposta als objectius marcats en la moció de 2011. Semblaria, doncs, que 
els interessos econòmics prevaldrien. 

Sense perjudici d’elaborar un pla especial que doni resposta als objectius definits a la 
moció aprovada el 2011, pensem que calen també actuacions puntuals, més 
modestes, però importants, que donarien vida al parc. Per exemple, posar equipament 
per fer exercici físic a l’aire lliure, canviar els bancs, crear àrees infantils, eliminar 
barreres físiques, millorar la il·luminació. 

Finalment, i acabo, aquesta associació vol fer una crida a tots els grups municipals, en 
especial els de l’oposició, perquè prenguin consciència que l’aprovació del pla especial 
que avui es presenta a votació pot suposar un cop mortal a la conservació, protecció i 
millora de la Devesa com el parc urbà que volem que sigui orgull de tots els ciutadans 
de Girona i admiració de la gent que ens visita. És per això que els demanem, primer, 
que avui votin en contra de l’aprovació inicial d’aquest Pla especial de la Devesa i, 
segon, que promoguin la continuïtat del diàleg i debat sobre el contingut de l’esmentat 
Pla especial, inclosa la redacció del Pla d’usos i activitats admeses, a fi que ambdues 
planificacions... (Acaba la intervenció sense fer ús del micròfon.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Mercès. Doncs ara el senyor 
secretari, si vol fer lectura de la proposta. 

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

15. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU 67 Ajusts de límits 
i sistemes del Pla Especial Devesa 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió del dia 16 de gener de 2017, va acordar suspendre 
l’atorgament de llicències referides al tractament de les façanes de les edificacions 
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situades en el Passeig de la Devesa, i part del carrer Güell, d’acord amb el plànol de 
delimitació assenyalat amb el número 03. Suspensió de llicències, en el marc de 
l’expedient de modificació puntual del PGOU núm. 67, ajusts de límits i sistemes del 
Pla Especial Devesa, aprovat inicialment en la mateixa sessió plenària. 

La suspensió es va acordar pel termini d’un any, i l’expedient es va sotmetre a 
informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant Edictes publicats en el Butlletí 
oficial de la Província núm. 17, de 25 de gener de 2017, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7291, del dia 20 de gener de 2017, en el Diari El Punt 
del dia 26 de gener de 2017 i en el Diari de Girona del dia 25 de gener de 2017. 

Durant l’esmentat termini s’han presentat els següents escrits d’al•legacions a nom del 
Sr. Joan Vila Vila ( re 2017012847); el Sr. Jaume Santacana Vicenç en nom i 
representació de l’ Associació Plataforma Cívica Salvem la Devesa ( re 2017012753); 
la Sra. Beatriz Esporrin Palacios en nom i representació de l’Associació Harmònica 
Acústica ( re 2017012704); el Sr. Josep Plazas Plazas en nom i representació de l’ 
Associació de Veïns Devesa – Güell de Girona ( re 2017012998) i el Sr. Sr. Juan 
Carlos Esporrin Gallego ( re 2017012846). 

Tots i cascun dels anteriors escrits són d’idèntic contingut, i han estat degudament 
informats d’acord amb l’informe tècnic i jurídic que consta a l’expedient . 

Al•legació 1. Ampliació de la zona verda del Parc: 

L’al•legació manifesta la seva conformitat amb la finalitat de la modificació de pla 
general d’ampliar la zona verda destinada a parc i eliminar el vial perimetral que 
travessa el parc. 

S’informa: restar assabentats de la conformitat amb l’ampliació de la zona verda del 
parc 

Al•legació 2. Insuficiència de la documentació i diagnosi de la modificació proposada: 

L’al•legació qüestiona la innecessarietat d’avaluació ambiental de la modificació, atès 
que l’àmbit del planejament conté sòls classificats de sòl no urbanitzable i dins la 
delimitació de Xarxa natura 2000. 

Es proposa desestimar la segona al•legació en tant que la MPGOU_44 que ara es 
modifica ja va sol•licitar informe al departament de sostenibilitat per la totalitat de 
l’àmbit delimitat i, atès que en la present MPGOU_67 no es modifica la franja de SNU 
dins l’àmbit del PE devesa, es mantenen les prescripcions del l‘informe emès en data 
20 de gener de 2012 pel responsable de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació 
Ambiental (entrada per registre a l’ajuntament de Girona en data 26 de gener de 
2012). 

Al•legació 3. Usos del parc i condicionants als usos del sòl: 
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L’al•legació fa esment dels objectius del pla especial de la Devesa, inclosos en l’article 
189_bis de les NNUU del pla general d’ordenació urbana de Girona i que constitueixen 
part del planejament vigent que afecta l’àmbit de la MPGOU_67. En relació a aquests 
objectius del Pla Especial, es qüestiona la seva idoneïtat tant pel que fa a la protecció 
ambiental de la Devesa com també la protecció de les persones residents a l’entorn 
del parc. 

També qüestiona els efectes que els usos del parc puguin tenir en les activitats 
econòmiques de l’entorn. 

Es proposa desestimar la tercera al•legació atès que la modificació puntual de pla 
general estrictament modifica l’àmbit de la delimitació del sector “Pla Especial Devesa” 
i els únics canvis que estableix en la normativa són, d’una banda l’ampliació de 
l’esmentat àmbit i reducció d’edificabilitat del pla especial Devesa i de l’altra la inclusió 
d’uns condicionants estètics de les façanes situades en el perímetre del Parc. 

Al•legació 4. Esment de la Llei 9/1993 de Patrimoni: 

L’al•legació fa esment de la catalogació del Parc de la Devesa com a bé cultural 
d’interès nacional (BCIN) i l’omissió d’aquesta constatació en la modificació de pla. 
Apunta també la necessita de sol•licitar informe al departament de Cultura de la 
Generalitat, en tant que espai catalogat. 

Es proposa estimar parcialment l’al•legació i s’inclou en l’apartat 6 de la Memòria, la 
referència a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català publicada 
al DOGC 1807,de l’11 d’octubre de 1993. 

La modificació de pla no contempla entre els seus objectius cap regulació ni d’usos ni 
d’activitats i, conseqüentment, tampoc no genera activitat econòmica. 

Al•legació 5. Contradiccions respecte els efectes econòmics de la MPGOU 67: 
L’al•legació cita textualment l’apartat “e” de l’article 124 de les Normes Urbanístiques 
del Pla General i estableix una relació entre el redactat de l’article i la possible 
repercussió econòmica de l’aplicació de l’article. 

També pel que fa a repercussions econòmiques de la modificació, s’apunta a la 
possibilitat que la realització diferents activitats (firals, exposicions, culturals, 
recreatives o esportives) puguin representar despesa per l’ajuntament de Girona. Es 
proposa desestimar l’al•legació en tant que l’ampliació d’àmbit, l’ajust de sistemes o la 
reducció d’edificabilitat del parc són els únics objectius de la MPGOU_67 i la seva 
vigència no tindrà repercussions a efectes financers. 

Al•legació 6. Petició d’ampliació del programa de participació ciutadana: L’al•legació 
demana una participació ciutadana més àmplia atesa la importància del parc de La 
Devesa a nivell de ciutat i troba insuficient la publicació d’anuncis als butlletins oficials. 
En el mateix sentit es demanen sessions individualitzades amb els veïns afectats i 
informacions particulars a associacions i entitats veïnals. 
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Es proposa desestimar l’al•legació en tant que en la tramitació de la present 
modificació sotmet aquest instrument als tràmits d’informació pública previstos tant en 
el text refós de la Llei d’urbanisme (decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost) com en el 
reglament de la Llei d’Urbanisme (decret 305/2006, de 18 de Juliol). 

Al•legació 7. Revisió de les taules de superfícies: 

L’al•legació demana la revisió del quadre resum de superfícies, atès que s’ha detectat 
una anotació errònia. També es qüestionen les superfícies dels equipaments de la Fira 
i l’Auditori, per no coincidir amb les respectives fitxes cadastrals. 

Es proposa estimar l’al•legació i s’esmena l’errada material en el quadre de 
superfícies. 

Pel que fa a l’al•legació presentada per la Sra. Esporrin davant el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya, la mateixa fa esment a la Catalogació del Parc 
de la Devesa com a bé Cultural d’Interès nacional (BCIN), i l’omissió d’aquesta 
constatació en la modificació del pla. Apunta la necessitat de sol•licitar informe al 
Departament de cultura de la Generalitat, en tant que espai catalogat. 

D’acord amb l’exposició precedent, es proposa estimar l’al•legació, i s’inclou en 
l’apartat 6 de la Memòria, la referència a la Llei 9/1993, de 30 de setembre del 
Patrimoni Cultural Català, publicada al DOGC 1807, d’11 d’octubre de 1993. 

Pel que fa la petició d’informe al Departament de cultura, es va procedir a sol•licitar 
informe als Serveis Territorials de Cultura, de la Generalitat de Catalunya, atès que, 
com ja s’ha dit, el parc de la Devesa té la condició de Bé Cultural d’Interès Nacional 
(BCIN), havent estat emès dit informe pels tècnics de la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni, que n’han donat compte a la Comissió de Patrimoni, 
informe que s’ha emès, si bé amb condicions, en sentit favorable. 

Així mateix, es va donar trasllat a l’Agencia Catalana de l’Aigua, als efectes d’emetre 
informe ( 19.04.2017), no obstant transcorreguts més de sis mesos el mateix no ha 
estat emès. Cal dir que, en l’avanç de planejament consta informe d’aquesta 
administració autonòmica, així com en la modificació puntual del PGOU 44, que va se 
emès, en sentit favorable, sens perjudici de les recomanacions que incorpora. 

Cal dir també, que per resolució d’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2017 es va acordar 
remetre una petició raonada a l’Agencia Catalana de l’Aigua, per a l’inici d’un 
expedient d’investigació, i si s’escau d’atermenament d’uns terrenys inclosos dins 
l'àmbit de la modificació, a fi de determinar la seva titularitat. 

Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació urbana. 

Decret legislatiu, d'àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei d'Urbanisme, modificada parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer. 
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Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
d'Urbanisme, 

Pla General d'Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós 
conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el 
DOGC 4618 de 21/04/2006. 

Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d'agost. 

Reial Decret 378/1988 de 8 d'abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l'aeroport de Girona-Costa Brava; 

Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Foment de 13 de juliol, de proposta de 
servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de l'Aeroport de Girona. 

Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes. 

Primer.- Estimar en part les al•legacions presentades pel Sr. Joan Vila Vila ( re 
2017012847); el Sr. Jaume Santacana Vicenç en nom i representació de l’ Associació 
Plataforma Cívica Salvem la Devesa ( re 2017012753); la Sra. Beatriz Esporrin 
Palacios en nom i representació de l’Associació Harmònica Acústica ( re 2017012704); 
el Sr. Josep Plazas Plazas en nom i representació de l’ Associació de Veïns Devesa – 
Güell de Girona ( re 2017012998) i el Sr. Sr. Juan Carlos Esporrin Gallego ( re 
2017012846), de conformitat amb els antecedents que consten en el present acord, 
del que se’n donarà trasllat als al•legants. 

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 67 ajusts de 
límits i sistemes del pla especial La Devesa, de conformitat amb el que disposa l’article 
96 en relació amb l’article 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’urbanisme; i donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme, 
de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva aprovació definitiva, si s’escau. 

 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà el 
tinent d’alcalde Joan Alcalà. Endavant, si us plau. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU9: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda. 
Portem a aprovació municipal la modificació puntual del PGOU 67 d’ajustos de límits i 
sistemes del Pla especial de la Devesa. La proposta que presentem avui ja es va 
aprovar inicialment en la sessió plenària de 16 de gener de 2017, amb l’aprovació 
provisional es traslladarà a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat. En el 
període transcorregut hi ha hagut una exposició pública i un període d’al·legacions. 
Recordem que l’objecte d’aquesta modificació ha estat ajustar els límits del pla 
especial incorporant l’auditori i la fira i modificar la qualificació d’algunes zones dels 
vials d’aproximació per tenir més grau de llibertat en el projecte d’urbanització. També 
regula el cromatisme en les façanes del passeig de la Devesa. El document és en 
essència el mateix a l’aprovació del mes de gener, però hi han hagut alguns ajustos 
d’acord amb les al·legacions presentades, tal com comentava el secretari, ja que s’han 
estimat en part les al·legacions presentades pel senyor Joan Vila i Vila, senyor Jaume 
Santacana Vicenç en nom i representació de l’Associació Plataforma Cívica Salvem la 
Devesa, la senyora Beatriz Esporrin Palacios en nom i representació de l’Associació 
Harmònica Acústica, la del senyor Josep Plazas en nom i representació de 
l’Associació Devesa Güell, la del senyor Juan Carlos Esporrin Gallego de conformitat 
amb els antecedents que consten en el present acord del qual es donarà trasllat als 
al·legats. 
Ampliació de la zona verda del vial (...) perimetral, tothom hi estava d’acord, per tant, 
no hi ha cap comentari a fer. Perquè pel que fa a la falta d’avaluació ambiental es 
desestima perquè la Generalitat ja va manifestar que no es modifica el límit amb el sòl 
no urbanitzable en la modificació 44 de PGOU, que és la que ara modifiquem. Amb 
relació als usos es desestima perquè no és objecte d’aquesta modificació del PGOU ja 
que només es parla de limitació. S’estima fer la referència a la normativa 9/1993 del 
patrimoni cultural. Amb relació als efectes econòmics de la modificació es desestimen 
atès que l’objecte d’aquesta modificació del PGOU ja que només es parla de limitació. 
Amb relació a la limitació de programa de participació ciutadana, es desestima atès 
que es fa d’acord amb els tràmits que estableix la llei, una altra qüestió és la del pla 
especial que vindrà després. Amb relació a les taules de superfície, s’esmena l’errada 
material. Pel que fa a l’al·legació del Departament de Cultura amb relació a fer constar 
la reducció d’edificabilitat com a reserva del sostre, 1.500 metres quadrats, s’estima 
indicar-ho tant en l’objecte i criteris com a la normativa. Amb relació a la qualificació 
com a zona verda del viari continua en el passeig de la Devesa es desestima perquè 
els usos a dos, viari, hi són més apropiats. 

Per tot l’exposat demano el seu vot favorable a la modificació puntual PGOU número 
67 d’ajustos de límits i sistemes del Pla especial de la Devesa. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
(Veus de fons.) Sí? El que passa que una cosa és molt..., bé, després la votació pot 
ser separada, no? Perquè una cosa era molt més tècnica i l’altra és més el Pla 
especial. Doncs els sembla que ara si de cas el senyor Sastre... (Veus de fons.) Sí, el 
secretari que faci lectura, després jo ja diré... 
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16. Aprovació inicial del Pla Especial Devesa 

L’article 67 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, disposa que, en desenvolupament de les previsions del planejament 
territorial o urbanístic general, es poden aprovar plans especials urbanístics, si són 
necessàries per assolir un seguit de finalitats que queden establertes en l’apartat 1 de 
dit article, entre les que figura la de la lletra e) El desenvolupament del sistema 
urbanístic d’espais lliures públics. 

En el present cas, el Pla Especial de la Devesa, desenvolupa les previsions 
contingudes en l’article 189 bis) de les Normes del Pla General d’Ordenació urbana, 
arran de la modificació puntual del PGOU núm. 44 aprovada definitivament per acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, del dia 7 de juny de 2012 (DOGC 14 
setembre 2012). 

D’acord amb el planejament vigent, els objectius que ha contemplar el planejament 
derivat són: 

2. Objectius: 

Restauració d’aquesta àrea donada la seva importància patrimonial 
• Com a jardí històric 
• Com a conjunt d’elements catalogats 
Restauració d’aquesta zona com a parc urbà 
• Recuperant les àrees ocupades per antics usos incompatibles 
• Potenciant els accessos des de la ciutat antiga 
• Relacionant-la amb el barri de Fontajau 
• Controlant l’activitat humana que s’hi realitza 
Recuperació d’aquest àmbit donada la seva importància ecològica-paisatgística 
• A través de la gestió de l’arbrat 
• Recuperant el marge dret del riu Ter i Onyar 

3. Condicions d’ordenació, edificació i us: 

• Reforçar l’estructura del parc, recuperant l’estratègia del projecte original 
• Determinar criteris de rehabilitació, ampliació o enderroc de les edificacions 
existents d’acord amb el Pla Especial del Catàleg 
• Regular la implantació d’edificacions adequades per la millora de l’ús de parc 
urbà 
• Ordenar els elements de mobiliari urbà infraestructures i xarxes de serveis 
adequats als usos que es determinin. 
• Potenciar l’ús de parc urbà 
• Regular els usos temporals de la Fira de Girona, Fires de Sant Narcís, 
Mercat Setmanal i Veles d’estiu, així com els usos esporàdics 
• Diagnosticar i actuar sobre les problemàtiques d’accessibilitat i mobilitat 
generada amb un estudi específic que estableixi noves estratègies en relació a 
la conservació del patrimoni, als usos i a llurs demandes. 
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• Diagnosticar i actuar sobre l’arbrat amb un estudi exhaustiu que representi 
amb fidelitat l’estructura arbòria i que permeti un coneixement precís de la seva 
maduresa biològica en referència al seu estat i a la situació dels usos concrets, 
donant lloc a actuacions d’ordenació i tractament de zones puntuals amb 
l’objectiu de donar resposta global a la totalitat de parc. 
• Els usos previstos als trams del passeig perimetral que se superposi amb 
l’espai LIC de la xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter” estaran orientats al 
manteniment i restabliment, en un estat de conservació favorable, dels hàbitats 
naturals i de les espècies silvestres de la fauna i de la flora d’interès comunitari 
associats al LIC “Riberes del Baix Ter” 
• Considerar la proximitat i els usos de la zona d’equipaments dels edificis del 
Firal i l’Auditori, atès que es tracta d’un sector molt directament vinculat al 
funcionament i estructura del jardí històric de la Devesa 
• Concretar els usos que es podran desenvolupar per la finalitat plantejada de 
restauració i millora de la Devesa, que han de ser vinculats a l’ús de jardí-parc 
urbà. 
• Limitar l’edificabilitat global de l’àmbit prevista en el Planejament General per 
tal d’ajustar-se a les necessitats pròpies dels usos i activitats que s’estableixin. 

4. Condicions de gestió: 

Aquest Pla Especial que serà de promoció pública, establirà el sistema d’actuació , així 
com les etapes d’execució corresponents. 

Pel que fa a les determinacions del present Pla Especial, estan contingudes en l’article 
69 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost. 

Com antecedents del Pla Especial que es preveu sotmetre a aprovació, a més de 
l’anterior modificació de planejament, cal dir que, el Ple de l’Ajuntament, en sessió 
celebrada el dia 12 de desembre de 2014, va aprovar l’avanç del Pla Especial de la 
Devesa, que va ser sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjanant 
Edictes publicats en el BOP núm. 246, de 29 de desembre de 2014; en el DOGC núm. 
6776, de 23 de desembre de 2014, i en el Diari de Girona, del dia 31 de desembre de 
2014. 

Així mateix, es va fer trasllat de l’esmentat Avanç a l’Oficina Territorial d’Acció i 
Avaluació Ambiental dels Serveis Territorial a Girona, del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa l’article 
115 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme, a fi que emetés l’anomenat document de referència ( avui document 
d’abast de l’estudi ambiental estratègic) 

Cal tenir present que l’any 1943 els jardins de la Devesa varen ser declarats Jardins 
Artístics Nacionals. Anys després, la Llei 9/1993 de Patrimoni cultural Català va 
declarar la Devesa com a Be Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i, finalment, va quedar 
inclosa en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni (fitxa G-15- la Devesa), aprovat 
definitivament per Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, del dia 12 de setembre 
de 1995 ( DOGC núm. 2128, de 15 de novembre de 1995). 
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En un altre ordre de coses, l’avanç també fou tramès al Ministeri de Foment, Direcció 
General d’Aviació Civil, als efectes de disposar del preceptiu informe donant 
compliment al que preveu la disposició Addicional Segona del Real Decret 2591/1998, 
modificat per Real Decret 297/2013, sobre servituds aeronàutiques, que va ser emès 
en sentit favorable. 

Posteriorment, per acord plenari del dia 16 de gener de 2017, es va acordar suspendre 
l’atorgament de llicències referides al tractament de les façanes de les edificacions 
situades en el Passeig de la Devesa, i part del carrer Güell, d’acord amb el plànol de 
delimitació núm. 0.3. Suspensió de llicències, pel termini d’un any. 

L’anterior suspensió es va acordar en el marc de la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació urbana núm. 67. Ajusts de límits i sistemes del Pla Especial de la 
Devesa, aprovat inicialment en la mateixa sessió del Ple del dia 16 de gener de 2017, i 
a l’empara del que disposa l’article 73 del DL 1/2010, de 3 d’agost TRLUC, modificat 
parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer). 

Atès que la pròpia modificació puntual regula el tractament de les façanes dels edificis 
situats en el Passeig de la Devesa i part del carrer Güell, planejament que es troba en 
tràmit, no procedeix reiterar l’esmentada suspensió, en no ser objecte aquella nova 
regulació del present instrument de planejament derivat. 

Així mateix, la present modificació incideix en terrenys de domini públic (sistemes), en 
cap cas afecta drets de privats, motiu pel qual és innecessari determinar cap tipus de 
suspensió. 

L’expedient fou sotmès a informació pública, durant el termini de la qual es varen 
presentar diversos escrits d’al•legacions, que han estat resoltes en l’expedient de la 
modificació puntual núm. 67 esmentada anteriorment, i que procedeix ser objecte 
d’aprovació provisional, atès que la repetida modificació, tal i com es desprèn del seu 
títol, té com a finalitat ajustar i concretar el límits de l’àmbit del present pla especial de 
la Devesa, anteriorment delimitat per la modificació 44 del PGOU; modificar, alhora, el 
sistemes inicialment qualificats amb les claus A.2, A.4 i C.1, pel pla general vigent. 

A resultes de l’avanç de Pla General anteriorment comentat, i de la resolució 
TES/754/2015, de 10 d’abril, pel qual s’emet informe ambiental estratègic del Pla 
Especial de la Devesa, el Pla Especial conté l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), 
d’acord amb la normativa estatal continguda en la Llei 21/2013, de 9 de desembre 
d’avaluació ambiental (BOE 11/12/2013), i en tant la Llei autonòmica 6/2009, de 28 
d’abril d’avaluació ambiental de plans i programes no hi sigui adaptada, tal i com 
disposa la DA vuitena de 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 
de l’impuls de l’activitat econòmica. 

De conformitat amb l’article 86 bis del DL 1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el 
TRLUC, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l’art. 115 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, l’Estudi ambiental Estratègic es sotmetrà a informació 
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pública, pe termini de 45 dies, juntament amb el Pla Especial aprovat inicialment, del 
qual en formarà part. 

El present Pla Especial està integrat per la I.- Memòria descriptiva i justificativa i 
memòria social, II.- per la Normativa Urbanística, plànols d’informació i ordenació; III.- 
Estudi ambiental Estratègic; IV.- Estudi de Mobilitat generada, i V.- Avaluació 
econòmica i financera. 

Inclou també diversos Annexes: 

Annex I: evolució històrica Annex II: Estudi d’inundabilitat Annex III: Estudi de l’arbrat 

Annex IV: Pla director dels plàtans 

Annex V: Processos participatius. Consideracions de gènere Annex VI: Inundabilitat 
del Ter en l’àmbit del pont de la Barca 

Es d’assenyalar que, tal i com es conté en l’annex V. Processos participatius, s’ha dut 
a terme un procés d’aquestes característiques que inclou un qüestionari on line; 
jornades de debat ciutadà, enquesta –treball de centres de secundària, enquesta 
telefònica, informe de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni; i 
també del Departament de Territori i Sostenibilitat, ambdós de la Generalitat de 
Catalunya, donant compliment al que disposa l’article 8 del TRLUC. 

Pel que fa a la tramitació del present Pla Especial, i tenint en compte que l’execució 
del present Pla Especial pot comportar efectes apreciables sobre la xarxa Natura 2000 
caldrà procedir a l’aprovació inicial del mateix, i sotmetre les actuacions a informació 
pública, pel termini de 45 dies, atès que s’incorpora l’Estudi Ambiental Estratègic 
(EAE), del que se’n donarà trasllat a l’òrgan mediambiental competent de 
l’Administració Autonòmica. 

L’acord serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona, en dos diaris de la premsa local, així com en el tauler 
d’edictes de l’Ajuntament (seu electrònica), i el document serà incorporat a la web 
municipal (Urbanisme), als efectes de poder ser degudament consultat per qualsevol 
interessat. 

Sol·licitant-se aquells informes sectorials que siguin necessaris 

Finalitzat l’anterior termini, rebuda la declaració ambiental estratègica per par de 
l’òrgan ambiental, i resoltes les al•legacions que pugin presentar-se, es podrà procedir 
a la formulació de la memòria ambiental, o en cas que es plantegin modificacions 
substancials tornar a sotmetre l’expedient a informació pública, un cop incorporades 
les esmenes pertinents. 

El document que finalment hagi de ser objecte d’aprovació provisional serà tramés 
novament a l’òrgan ambiental, juntament amb la proposta de la memòria ambiental, el 
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qual haurà de resoldre sobre l’esmentada proposta en el termini d’un mes des que li 
hagi estat presentada, manifestant la seva conformitat, o no. 

Així mateix, l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del Pla Especial haurà de 
prendre en consideració l’estudi ambiental estratègic i la memòria ambiental, i fer-ho 
constar en l’acord d’aprovació definitiva mitjançant una declaració. 

S’incorpora a l’expedient informe favorable emès pels serveis tècnics municipals, 
respecte del redactat dels documents que han estat objecte de col•laboració externa. 

Concretant doncs, els objectius del present Pla Especials són: la restauració de l’àrea 
donada la seva importància patrimonial; determinar els usos que s’hi desenvoluparan, 
especialment el del parc urbà; i la importància ecològica paisatgística de l’àmbit. 

Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació urbana. 

Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificada parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost. 

Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Foment de 13 de juliol, de proposta de 
servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de l’Aeroport de Girona. 

Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós 
conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer de 2006, publicat en el 
DOGC 4618 de 21/04/2006. 

Modificació puntual del PGOU núm. 44 aprovada definitivament per acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, del dia 7 de juny de 2012 (DOGC 14 
setembre 2012). 

Resolució TES/754/2015, de 10 d’abril, per la qual s’emet l’informe ambiental 
estratègic del Pla Especial de la Devesa, al terme municipal de Girona. 
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Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial Devesa, redactat pels serveis tècnics 
municipals, de conformitat amb el que disposa l’article 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat parcialment per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 

Segon.- Sotmetre l’expedient, juntament amb l’Estudi ambiental Estratègic, a 
informació pública, pel termini de 45 dies, mitjançant Edictes publicats en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província, en la 
premsa local, i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament (seu electrònica), de conformitat 
amb el que disposa l’article 86 bis) del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel quals s’aprova el 
TRLUC i l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de Llei d’Urbanisme 

Tercer.- Donar trasllat de l’expedient al òrgan ambiental competent, als efectes del que 
disposa l’article 86 bis) del DL 1/2010, de 3 d’agost i l’article 115 del Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Amb el benentès 
que en aquest últim punt, ja ho tornaré a recordar en el moment de la votació, 
s’inclourà l’esmena que els serveis tècnics faran les modificacions necessàries per als 
dos canvis que hem esmenat, que el paviment del Camp de Mart serà tou o bé 
permeable, però ja ens entenem què vol dir. I, en segon lloc, que la filera d’arbres del 
Camp de Mart no s’eliminarà. I, per tant, aquesta esmena ja queda introduïda dins del 
text aquest que es porta a aprovació inicial avui, d’acord? I ara, si de cas, el senyor 
Sastre... Endavant, si us plau. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU). Gràcies, senyora alcaldessa. Portem avui a 
aprovació inicial el que sense cap mena de dubte és un dels temes més esperats i 
debatuts de l’actual i també de pretèrits mandats, ni més ni menys que el Pla especial 
de la Devesa, i ho fem d’una manera certament excepcional, portem ja la discussió 
política en aquest Ple en el tràmit d’aprovació inicial, quan és una competència de la 
Junta de Govern. Això és així perquè en coherència amb el que sempre hem dit, 
entenem aquest pla especial com un assumpte de ciutat i no estrictament de govern, 
un tràmit excepcional pel que també és un pla també excepcional. I remarcar aquí la 
paraula «tràmit», perquè el que esperem aprovar avui no és el Pla especial de la 
Devesa ja tancat i acabat, sinó tan sols un pas més en aquesta dinàmica de 
participació que sempre ha servit per enriquir el document. A partir d’avui s’obrirà un 
període de quaranta-cinc dies d’exposició pública que permetran entrar al·legacions, 
de manera que el pla especial és encara document viu i que esperem continuar 
treballant entre tots i totes. 
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Avui (...) de l’aprovació, també per part d’aquest Ple, de l’avanç (...) del pla de l’any 
2014, des d’aleshores mitjançant diferents dinàmiques de diàleg i de participació el 
document ja ha sofert molts de canvis, alguns de molt importants, per bé que la 
filosofia de fons també es manté. A grans trets, aquest pla urbanístic –i destaco 
«urbanístic»– que avui portem a aprovació inicial planteja actuacions com l’obertura de 
la Devesa al Ter, la millora de l’accessibilitat des de la trama urbana cap al parc o 
l’ordenació de la Devesa històrica definida per les illes de plàtans, els jardins romàntics 
o el Camp de Mart. Es tracta de revitalitzar i de reordenar el continent per poder 
guanyar contingut, sempre d’acord amb allò que una majoria desitja, disposar d’un 
parc urbà obert a la ciutadania i ple de vida i d’activitats, conservant tanmateix aquells 
atributs i aquelles característiques que històricament l’han definit. 
Recordo com l’escriptor Josep Pla, a la seva obra Girona, es referia a la Devesa com a 
«massa d’arbres inútil més voluminosa de Catalunya», a la vegada que celebrava que 
la Devesa no es convertís en un lloc de muixerangues populars i expansions 
culinàries. Normalment encertat, aquí Pla va estar com a mínim poc precís, més enllà 
de l’aparent contradicció que es desprèn del retrat de l’escriptor empordanès, el que 
perseguim és just el contrari del que deia Pla, volem que hi hagi vida pròpia d’un parc 
que també es defineix per aquestes muixerangues populars. 

Evidentment urbanisme (...) és condició necessària però no suficient, amb el Pla 
especial de la Devesa ens dotarem d’una eina potent, però cal acabar de definir 
qüestions bàsiques com la gestió d’espai i de les activitats que s’hi desenvolupen. Cal 
un nou reglament de la Devesa que juntament amb el pla especial seran la base 
normativa relativa al què, al com i al quan del nostre parc i ho farem tal com hem fet en 
el Pla especial, de manera col·lectiva i participada. 

En resum, l’aprovació d’avui és una etapa més, però encara falta molt de trajecte per 
arribar a meta, per això esperem el seu vot favorable essencial per continuar treballant 
fins a definir la Devesa del segle XXI. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo crec que el més 
important d’avui és clarificar, deixar clar, insistir que del que parlem és d’un pla 
urbanístic, no del pla d’usos. I la intervenció del representant de Salvem la Devesa ha 
parlat molt dels usos i jo estic totalment d’acord amb el que ha dit, que cal definir-los, 
cal fer-ho aviat no podem deixar passar més temps d’abordar el debat del pla d’usos, 
que crec que tots compartim i som conscients que s’haurà de fer i que s’ha de fer bé, 
però no puc compartir la petició que ens han fet de votar en contra del pla especial que 
avui ens presenten si aquest s’entén com el que és, que és una eina urbanística, un 
pla urbanístic on no estem parlant d’usos, sinó que estem parlant precisament de la 
demanda que es feia, que és com endrecem la Devesa, com la millorem, com 
aconseguim també, perquè estic convençuda que el compromís de l’equip de govern 
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amb el parc de la Devesa, que sempre hi ha hagut sobre la taula i del qual n’hem 
parlat molt per fer-lo més segur, tenir-lo més net, bé, i tot això també ens hi ajudarà. 
Doncs aquest pla urbanístic que no estarà tot desenvolupat a curt termini, sinó que hi 
ha parts que són més de mitjà i llarg termini, però que en el seu conjunt ens farà que el 
parc urbà de ciutat que tots desitgem finalment sigui possible. 

I dic, doncs, que no podem compartir que sigui un cop mortal a la protecció de la 
Devesa i votar-hi en contra perquè creiem precisament el contrari, si avui poséssim 
pals a les rodes que aquest pla especial tiri endavant, el que estaríem fent és un cop 
mortal a aconseguir el parc urbà que tots els gironins i les gironines crec que 
compartim i desitgem tenir, perquè voldria dir aturar el pla especial, voldria dir tenir de 
tornar a començar, voldria dir que seguiríem eternitzant-lo quan ja fa molts mesos que 
tots dèiem que ja seria hora que arribés el plenari i finalment en el ple del mes de 
novembre, doncs, se’ns presenta. 

Jo dono per bones les dues esmenes que ha fet l’alcaldessa, de fet, he de dir que no 
m’havia adonat que en el text final havien quedat mal redactades perquè el senyor 
Sastre, i a qui vull agrair les grans explicacions que ens ha fet sobre el pla que avui 
ens presenta, doncs ens ho havia explicat tal qual ara ho ha matisat també l’alcaldessa 
i, per tant estem totalment d’acord que sigui així. 

Creiem que el pla que se’ns presenta és un bon pla, que ordena i endreça la Devesa 
de tal manera que finalment podrem tenir aquest parc urbà de ciutat, que un parc urbà 
de ciutat no vol dir que s’hi hagin de fer totes les activitats del món, però tampoc vol dir 
que s’hi hagin de restringir totes les activitats. Crec que hem de ser capaços de 
dialogar, d’arribar a acords, d’arribar a consensos per veure què és allò que s’hi pot 
mantenir i es pot continuar fent o s’hi pot fer de nou. I dins d’allò que s’hi pot fer 
segurament hi haurà algun espectacle o hi haurà alguna cosa concreta que serà més 
agressiva del que ens agradaria i haurem de dir que no i, en canvi, d’altres que sense 
cap problema s’hi podran fer. Si miren els grans parc urbans de ciutat de grans ciutats 
del món, precisament són llocs on hi ha molta, molta, molta activitat i segurament 
alguna alguns podríem considerar que és una activitat agressiva o dura, però s’hi fa. 
Per tant, el dia a dia jo crec que ens portarà també a veure, quan parlem d’usos, fins a 
on pot arribar cadascú, qui ha de cedir una mica per un costat i algú per l’altre per 
arribar als punts d’acord i d’equilibri per entendre’n en allò que volem. 

Crec que ningú se li escapa que efectivament no és un tema de barri, sinó que és un 
tema de ciutat, nosaltres sempre l’hem concebut així, la Devesa és un parc del qual se 
n’ha de sentir part tots els gironins i les gironines i també totes aquelles persones 
d’altres poblacions que ens visiten i, per tant, aquelles coses més concretes, aquells 
matisos o aquelles apreciacions més concretes, nosaltres en el període d’al·legacions, 
si és necessari, les presentarem i si no..., és necessari, vull dir en el sentit de seguir 
parlant i conversant amb el senyor Sastre, amb el qual ens hem entès, en tot allò, les 
peticions que els hem fet i, per tant, si hi ha alguna cosa que cal matisar li traslladarem 
perquè sigui matisada. Però considerem, i ja acabo, que si avui aquest Pla especial no 
tira endavant estaríem ficant pals a les rodes a un projecte molt important de la ciutat 
per la ciutat i de tota la ciutadania gironina. 
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Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Bon vespre a 
tothom. Gràcies al senyor secretari de la Plataforma Salvem la Devesa, senyor Joan 
Vila. Bé, el parc de la Devesa no és un parc de barri, ni tan sols de ciutat, és un 
projecte que l’any vinent farà setanta-cinc anys, des de la seva declaració de jardí 
artístic nacional i des de llavors ha obtingut reconeixements i declaracions que han 
reafirmat la seva funció i la seva projecció. 

La realització d’estudis i enquestes ens ha permès veure les opinions i les possibles 
millores a realitzar, què valora la ciutadania i com es pot encarar el present i el futur de 
la Devesa. La rehabilitació del parc, la seva millora, la creació d’un entorn que permeti 
més activitats i esports a l’aire lliure, la recuperació del projecte històric i el respecte a 
l’entorn són els punts bàsics que ja perfilats i treballats en conjunt amb l’equip de 
govern ens permeten dir que el pla compta amb el nostre recolzament. 

No podem separar igualment aquest Pla especial de la Devesa amb el pla d’usos. Que 
ens permetrà una millor definició de les activitats. Què i com es faci a la Devesa és tan 
important com el propi parc per evitar malmetre la Devesa de tots, així com per 
mantenir l’equilibri de la zona d’esports, de passeig i, en ocasions, d’esbarjo, en una 
zona que també inclou zona residencial, veïns als quals hem de garantir no perdre 
qualitat de vida, sense perdre opcions al parc més representatiu de Girona. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres farem 
una contesta, primer, al senyor Alcalà, després al senyor Sastre i seran breus. Bé, 
primer de tot, agrair la presència dels representants de l’Associació de Veïns Devesa 
Güell i de l’Associació Salvem la Devesa. Amb relació a la contesta cap al regidor 
Alcalà, el nostre grup municipal votarà a favor de l’aprovació provisional de la 
modificació puntual. És un tràmit tècnic ja iniciat, recordo que el nostre grup hi va votar 
a favor. A més a més que és bàsic quan allò que volem és poder definir entre tots i 
totes què volem que sigui la Devesa. En definitiva, entenem que estem davant d’una 
proposta instrumental –la urbanística, de modificació puntual– necessària per donar 
pas a les següents figures de planejament que estem convençuts que seran 
participatives i tindran el consens de la gran majoria els veïns i veïnes. 

Amb relació a l’aprovació inicial del Pla especial la Devesa, en aquest punt, que se’ns 
proposa aquesta aprovació inicial, seria com la primera aprovació per aquest parc urbà 
i oberta a la participació. Som conscients que el regidor Sastre hi ha adreçat molts 
esforços. Aquesta aprovació significarà comptar amb una nova eina urbanística, 
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aquest instrument permetrà més endavant amb la contribució dels veïns i veïnes dir 
quines activitats hi estaran permeses i quines no. El document que se’ns presenta avui 
té alguns elements que valorem en positiu, la Devesa es pensa com un parc connectat 
a la ciutat no només una ciutat que mira a la Devesa, sinó que també el parc 
reconnecta amb el riu Ter i el barri de Fontajau. És un document que té en compte la 
naturalesa, és respectuós amb el nostre riu i protegeix els arbres i jardins com a 
patrimoni de la ciutat. 

Ara bé, el nostre grup municipal vol fer un vot de confiança favorable amb les 
condicions següents que passo a detallar. Primera, ens agradaria que es creés una 
comissió de la Devesa on hi hagin presents tots els sectors implicats; aquesta 
comissió serà l’encarregada de desenvolupar el Pla d’usos. 

Segona. Eliminar el punt d’acord del redactat que deroga el pla vigent d’usos de 
manera que fins no tenir un nou pla d’usos aprovat, l’anterior encara és vigent. Per fer-
ho de manera més efectiva, presentarem al·legacions. 

I tercer, respectar el compromís que avui ha fet explícit l’alcaldessa per estudiar amb 
els veïns i veïnes quin tipus de paviment hi haurà al Camp de Mart, tal com l’equip de 
govern ha acordat amb el nostre grup municipal. 

El nostre grup, per tant, hi votarà a favor, però si no es complís les condicions 
anomenades replantejarem el nostre sentit del vot. Agraïm la disposició del regidor 
Sastre i mantenim la confiança amb aquest pla especial i futur pla d’usos. Poden ser 
una bona o podria ser una bona oportunitat per a la ciutat i per al barri. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. En 
primer lloc, evidentment, agrair la participació de les entitats, és sempre enriquidor 
escoltar veus diferents de les habituals en aquest Ple. En segon lloc, reiterar..., això ho 
deia, em penso que el regidor ho comentava, però també el representant de Salvem la 
Devesa, en aquest cas, això començava, diguéssim, amb un debat que hi va haver 
d’una possible ubicació d’un pavelló, durant un temps va planar sobre aquest Ple 
aquesta possibilitat i es va tancar aquesta possibilitat amb l’aprovació d’un pla d’usos 
per una banda i l’altra, amb aquesta moció que va blindar o impossibilitar aquesta 
construcció, però també va demanar o va aprovar-se, diguéssim, aquest treball per 
aconseguir un pla especial que d’alguna manera brindés d’una manera encara més 
clara aquesta construcció, no només d’un pavelló, sinó de qualsevol altra cosa que 
pogués tenir algú la idea de fer. Això estem parlant de fa sis o set anys. 

El problema és que durant aquests sis o set anys, si alguna cosa ha caracteritzat, 
diguéssim, aquest pla d’usos vigent és els seus incompliments. L’hem incomplert quan 
hem permès l’aparcament o la circulació de vehicles, l’hem incomplert quan s’han 
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permès usos puntuals amb gran afluència de públic de gran format que el mateix 
reglament tampoc permet, l’hem incomplert quan li hem possibilitat a Fira de Girona 
que ocupés molt és espai del previst en el pla d’usos. I tenim incompliments recents 
com poden ser l’exemple de Escape in the park, el futur Festival de Circ que sembla 
ser que també anirà a parar a la Devesa o, per exemple, l’acampada dels firaires ben 
recent que m’agradaria que avui també expliqués l’equip de govern realment quin 
percentatge finalment s’ha anat a instal·lar a Domeny com vostès van dir que es faria. 

Bé, llavors jo crec que això és molt pertinent de dir-ho també avui, perquè precisament 
tot aquest debat i tots aquests incompliments segurament són els que han enverinat el 
diàleg i són els que han dificultat en bona mesura. Un diàleg que jo crec que va 
començar bé en el sentit que es va fer un procés participatiu, que és veritat que 
nosaltres mateixos i altres grups han qüestionat. Però, en qualsevol cas, és un procés 
participatiu que es va fer, va obrir a la ciutadania aquest debat, es va fer també una 
audiència pública en què es presentava per primera vegada aquesta proposta que ha 
acabat modificant-se una mica, però vull dir, ja molt envestida (...). Però aquest diàleg 
jo crec que ha anat empitjorant amb el temps i ha anat empitjorant quan hi ha hagut 
una negació persistent per part de l’equip de govern de debatre sobre els usos, quan 
és evident i aquí doncs..., miri, ara no hi ha la senyora Veray, però és evident, ella 
també es posava en aquesta tessitura, que el debat sobre els usos és molt pertinent 
de fer-lo, precisament perquè és que en aquest pla especial, entre altres, a la seva 
normativa preveu que es derogui el Pla d’usos de la Devesa que es va aprovar el 
2010, per tant, això és una de les disposicions que consta en la normativa, que, per 
cert, aquest matí m’ha comentat que això ho podíem treure, no n’ha fet cap esment 
avui, si no és així, doncs nosaltres tornaríem en el no que li he comentat aquest matí. 

En qualsevol cas és un diàleg que va començar més o menys bé, però crec que ha 
anat empitjorant per aquesta negació de debatre sobre els usos, però també 
darrerament per l’intent dues vegades de dur de forma urgent al Ple aquest pla 
especial i també per l’enrocament que jo crec que ja fa massa temps que dura del 
diàleg amb l’equip de govern amb entitats que em sembla que són referents i que 
s’han guanyat aquesta referència, com són Salvem la Devesa. Això ha donat resultat a 
una proposta final que crec que és poc compartida i crec que és innecessàriament poc 
compartida. 

En aquest sentit, el pla especial inclou diversos documents, inclou una memòria, un 
pla de debat (...), inclou una normativa, m’agradaria saber també si seria pertinent que 
inclogués un informe de gènere... Doncs no l’hem rebut i aquest és un altre problema. 
O sigui, quan un va a consultar l’expedient –i això m’agradaria que també s’aclarís– no 
apareixien tots aquests documents. Llavors jo a la documentació que vaig demanar 
que em fessin arribar que corresponia, aquest informe de gènere no hi era. I, per tant, 
també m’agradaria que s’aclarís quins són tots els documents que realment van 
adjuntats i van a Ple avui amb aquest pla especial. 

En qualsevol cas, inclou altres documents, inclou fins i tot una avaluació 
economicofinancera que a nosaltres també ens genera molts dubtes, perquè realment 
obre la porta a la privatització del parc, deixa molt detallades les diferents formes de 
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privatització, deixa també oberts molts interrogants que crec que seria oportú anar 
aclarint. Però també deixa entreveure coses que són importants també que quedin 
reflectides en el document, com el fet que Fira de Girona actualment està ocupant de 
manera gratuïta aquests espais o que el fet de les necessitats de Fira de Girona i 
Auditori suposen un cost derivat que assumim només i exclusivament públicament, o 
fins i tot critica la manca de coherència dels valors cadastrals i fa referència al fet que 
encara estem subjectes a una proposta de 89. Aprofito que tinc la regidora Planas per 
comentar-li que val la pena que es llegeixi aquest paràgraf que precisament posa en 
ridícul el fet que encara estiguem anant amb una ponència del 89. 

En qualsevol cas, hi ha massa dubtes sobre aquest Pla, jo crec que hi ha massa 
dubtes, hi ha massa elements inconcrets, massa elements contradictoris; avui n’han 
aclarit un parell dels que jo li havia comentat aquest matí. Però també tenim una 
ocupació de les Fires de Sant Narcís que està detallada allà amb un dibuix, que a mi 
m’havia semblat i quan li pregunto me diu: «Bé, però això tampoc ha de ser ben bé 
així.» Home, si queda escrit, jo entenc que ha de ser així, si no, parlem-ne. Llavors jo 
crec que hi ha massa elements que estan en dubte en aquest aspecte. Tenim, per 
exemple, la caseta del rellotge, que apareix com a serveis públics i a vegades apareix 
com a punt d’informació, tenim un espai de pícnic al qual es fa esment, però després 
no veig que es concreti cap espai concret... Bé, a més a més, jo crec que fins i tot hi 
han elements que falta revisió i l’alcaldessa avui en comentava alguns com aquesta 
idea inicial del Camp de Mart, però també fins i tot apareix la Rosaleda com a oficina 
municipal quan ja fa temps que no ho és o, per exemple, en algun dels plànols apareix 
el vial del riu encara com a aparcament, quan això fa temps que no té aquest ús, 
almenys bona part del seu vial. 

Llavors, és cert que avui tenim una aprovació inicial i després del debat o de la 
conversa que hem tingut aquest matí, doncs, hem valorat la possibilitat de, tenint en 
compte que això obre un període d’al·legacions, fer-li un vot de confiança i fer un vot 
de confiança amb aquesta abstenció, que anava subjecte al tema del pla d’usos, per 
tant, m’agradaria que m’ho aclarís. També volíem, per tant, estendre una mica la mà i 
treballar junts les diverses al·legacions que jo crec que són molt pertinents de fer, 
també li demanaríem que fes una revisió a fons i reparés tots aquests errors. 
Demanem, però, sobretot, i això per nosaltres és clau perquè, si no, creiem que no 
anirem a bon port i és que es recuperi el diàleg, que es recuperi el diàleg amb els 
veïns, que es recuperi el diàleg amb la plataforma i que s’afronti aquest debat dels 
usos amb sinceritat i reconeixent els errors, reconeixent durant tot aquest temps que 
no s’ha complert el pla d’usos i, per tant, crec que és important també que es 
reconeguin aquests errors per afrontar... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, es que hi està el doble 
del que hi ha estat el mateix... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, recordo que hem acumulat dos 
punts, però... 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, sí és que ja va pel tercer, li 
agrairia que vagi acabant. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, vaig acabant. Jo crec que 
aquest pla especial mereix un suport ampli, la manera és recuperar aquest diàleg, per 
tant, li demano que faci un esforç en aquest sentit. El pla especial ha estat una excusa 
durant anys per no fer-hi petites actuacions i també li demanem que, en aquest sentit, 
no serveixi més d’excusa i per això, doncs, l’emplaçàvem (...) a fer aquesta abstenció 
també una mica en aquesta línia de dir: no fem servir aquesta excusa, hi ha un 
consens ampli, per tant, comencem a tirar endavant les moltes coses que ja es poden 
fer a la Devesa. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, començaré dient que el 
nostre grup s’abstindrà en els dos punts, però és una abstenció per una part una mica 
crítica, però per una altra part, diguéssim, mirada en positiu perquè entenem que és el 
final d’una etapa i avui en comença una altra, que és l’etapa que ha de portar, 
diguéssim, a l’aprovació definitiva d’aquest instrument que és el pla especial i que ara 
s’obre un període en el qual jo crec que amb les aportacions tant dels grups, com de 
les entitats, com de tothom que es vegi interpel·lat, doncs poder fer un document 
millor. 

Perquè entenem que el document del pla especial és un document que grinyola una 
mica en el sentit que en alguns aspectes és molt inconcret i que puc entendre per 
exemple els temors de la Plataforma Salvem la Devesa, que ho ha estat comentant en 
Joan Vila, en el sentit que com que no arriba a la concreció es pot pensar que es 
poden fer coses que segurament no s’hi podrien fer. I quan parlem, per exemple, de la 
regulació de les zones, en el qual a cada zona explica què s’hi pot fer, jo crec que 
caldria fer un petit pas més o com a mínim definir més coses. Perquè, poso un 
exemple, estem parlant que la modificació puntual del planejament, aquesta 
modificació, un dels aspectes importants és que redueix l’edificabilitat de la Devesa, la 
redueix en mil «i pico» de metres, etcètera, i que del total dels 4.500 metres aquests, 
doncs ens quedaran 1.500 per construir. Si mirem el pla especial, on es poden posar 
aquests 1.500? Es diu: les instal·lacions actuals podran doblar la seva superfície..., 
que bé, doblar la superfície de l’Hotel Inform o doblar la caseta del rellotge o doblar..., 
evidentment..., la Rosaleda, per exemple, segurament es pot fer, però si es pogués fer, 
per exemple, el cas de la Rosaleda, jo crec que aquest pla hauria d’establir els criteris 
de com ampliar-ho, perquè és un edifici que és singular, com els altres, l’Hotel Inform, 
etcètera, són edificis singulars que una ampliació de..., jo crec que aquest pla hauria 
de regular-ho. 

I arribem a la conclusió que es poden doblar els vestidors de la zona esportiva, que 
són 500 metres, que s’hi podrà fer un altre edifici de 100 metres per un restaurant-bar, 
etcètera, en tenim 600. I després la resta no sé on es poden posar, perquè únicament 
el que diu aquest pla és que es poden doblar les instal·lacions actuals i, és clar, jo crec 
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que s’hauria de poder contemplar, per exemple, que alguna de les instal·lacions que hi 
ha ara, no sé, de magatzems, d’altres coses, poguessin desaparèixer. I, per 
exemple..., i és clar, després no hi ha enlloc on es podrien posar aquests metres, 
segons el pla, perquè les zones no parla que s’hi pugui construir. 

Per exemple, el Camp de Mart és un gran espai en el qual jo crec que aquest pla 
hauria de posar-hi una part lúdica que no està definida, està definit com un gran espai i 
res més. Jo recordo fa temps, quan s’estava debatent els temes de la Devesa, que 
una de les necessitats que creia la gent que eren importants d’implementar a la 
Devesa és amb un espai assolellat, no sota els arbres, en un espai assolellat, crear-hi 
un espai familiar perquè per exemple a l’hivern, doncs, poguessin anar-hi les famílies. 
Si realment s’implementés això, possiblement demanaria la creació d’una petita 
construcció d’alguna cosa que actualment, tal com està redactat el pla, no s’hi podria 
fer, perquè en el Camp de Mart no s’hi pot construir. (Veus de fons.) Bé, però és que 
quan parlem de la regulació de les zones no posa que s’hi pugui construir. Jo crec... 
Per això, això és un exemple que et mires tot el pla i mires de quina manera en el futur 
podem utilitzar aquest instrument, perquè el pla no deixa de ser un instrument 
urbanístic que ens ha de permetre poder desenvolupar els projectes, però és clar, 
aquest instrument urbanístic, si ens limita, després implicarà que haurem de fer una 
altra modificació, que això és un procés molt llarg. Jo crec que hi falta una segona 
reflexió de quin parc volem en el futur i que aquest pla que estem redactant en aquests 
moments permeti el joc de cara que els usos que ens hi agradaria fer els poguéssim 
fer. 

I una mica per això la nostra abstenció perquè, i no em vull allargar més, però era 
simplement una mica perquè creiem que és una eina ara que es porta a aprovació 
inicial, però que té un recorregut llarg fins a la seva aprovació definitiva. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. D’entrada voldria agrair 
especialment als grups municipals que han explicitat el seu vot afirmatiu a aquest pla 
especial, també amb els condicionants que, per exemple, en el cas del PSC han posat, 
que ara hi entraré. Però també vull expressar el meu agraïment pel to propositiu 
general que han expressat tots els grups que formen part d’aquest Ple, entenent, i crec 
que avui tothom n’ha fet mostra, que aquest és un tema no només de govern, com ja 
s’ha dit, sinó també de ciutat. Per tant, aquest to general, aquesta idea propositiva 
s’agraeix i d’entrada en prendrem nota. 

També prendrem nota si en algun moment determinat aquesta sensació de manca de 
diàleg, de buscar l’acord en els darrers temps es creu que s’ha fallat; l’intentarem 
reconduir per intentar tornar en una via que (...) tornem-hi. Com deia la setmana 
passada, autocrítica tota, i si en algun moment algunes formes han fallat o d’alguna 
manera he fallat, tornarem a iniciar el camí. Això també va explícit per a la gent de 
Salvem la Devesa. 
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Amb els temes ja concrets, el regidor Manuel Martín, referent als condicionants que 
han posat com a grup del PSC, les seves propostes em semblen raonables, per tant, 
en prendrem nota.  

També en el tema de la derogació del pla d’usos, també responent al que plantejava la 
regidora Pèlach, en prenem nota, de manera que fins que no tinguem la normativa o 
reglament definitiu no quedarà derogat l’anterior pla d’usos. Per tant, com que són 
documents que van lligats, explícitament lligats, ho faríem, si els sembla correctament, 
d’aquesta manera. 

També en el regidor Poch, de fet, vostè m’ha donat molt de material (...) al·legacions, 
de cara a partir de demà. Per tant, veiem que aquí hi ha camí per recórrer i (...) sempre 
amb aquests ànims de poder continuar enriquint aquest document. Que repeteixo el 
que deia abans, aquest és un document viu, falta encara molt de camí per recórrer i ho 
intentarem fer de la millor manera possible i ens emplacem a parlar-ne tots plegats a 
partir d’ara. I també de la futura normativa. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, primer 
passaríem a la votació del punt número 16. D’acord? 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, provisionalment la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística número 67. 

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. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal 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. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcadessa-presidenta): I passaríem, ara, a fer la votació 
del punt número 17, per tant, l’aprovació inicial del Pla especial de la Devesa. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, inicialment el Pla 
especial de la Devesa. 
 
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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors 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. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

18. Declaració de festivals estratègics per a la ciutat de Girona (2018-2020). 

L'any 2013, l'Ajuntament de Girona va impulsar la marca "Girona, ciutat de Festivals", 
primer agrupant els festivals musicals, i a partir de l'any següent incorporant la resta de 
festivals, que rebien suport municipal. 
 
La majoria d'aquests festivals són de titularitat privada, i des de l'Ajuntament s'ha 
impulsat nous festivals. Amb la finalitat de compensar i complementar l'oferta, i  de 
promocionar àmbits on no existia cap tipus d'oferta. 
 
Aquesta marca inclou festivals de molta diversitat, tant pel que fa als àmbits artístics 
com a la seva estructura, el seu pressupost, la seva implantació territorial, la seva 
demanda i el públic a qui arriben. 
 
Aquest fet és una mostra de la riquesa creativa, i permet que àmbits minoritaris trobin 
el seu espai, tant a nivell de creadors com a nivell de públic. 
 
Igualment, cal valorar que aquesta oferta de festivals és una bona manera de 
complementar l'oferta de programació estable de la ciutat de Girona. 
 
L'any 2016, el pressupost global destinat a l'organització dels diferents festivals  ha 
estat de 4.952.103,09 €. L'Ajuntament de Girona ha aportat 1.067.200 €, que 
representa un 21,5 %. La resta de finançament prové d'altres administracions 
publiques  28,4 %, del patrocini 26,9 %, del taquillatge 17 %. 
 
El públic que ha participat en l'oferta cultural dels festivals és de 200.000 espectadors 
aproximadament; i el nombre d'activitats que s'ha ofert és de 537. 
 
Amb la finalitat de fer un pas més, i de contribuir a la consolidació de l'oferta de 
festivals, des de l'Ajuntament de Girona es vol establir la denominació de  festivals 
estratègics, prenent en consideració la seva contribució a l'oferta cultural de la ciutat 
de Girona. 
 
Amb aquesta nova categoria de Festivals estratègics, l'Ajuntament de Girona es 
planteja els següents objectius: 
 
1. Donar estabilitat a la col·laboració municipal amb els festivals durant un període de 
tres anys (2018-2020), per facilitar el disseny d’una programació artística coherent, així 
com per a l’organització i gestió econòmica (captació de patrocinis, fons europeus) 
2. Potenciar l'atractiu cultural de la ciutat de Girona, amb una oferta equilibrada i 
desestacionalitzada, i contribuir a la projecció exterior de la ciutat. 
3. Potenciar l'atracció dels creadors, i estimular la creació local. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa de Cultura sotmet a la consideració de 
l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord: 
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APROVAR la memòria que s'adjunta com annex per a la declaració de festivals 
estratègics a la ciutat de Girona, mitjançant la qual es declaren festivals estratègics per 
al període 2018-2020 els festivals següents: 
 
- Festival Internacional de Teatre Temporada Alta 
- Black Music Festival 
- Festival Strenes 
- Festivalot 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, ara a donar 
compliment als acords proposats des de la Comissió Informativa de Cultura, per tant, 
el número 18. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ho substanciarà 
el tinent d’alcalde senyor Carles Ribas. 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. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. De nou bon vespre a 
tots i agrair la presència dels representants del Festivalot, de Black Music Festival, de 
Strenes i de Temporada Alta avui aquí al Ple. 
 
I, si m’ho permeten, també m’agradaria fer un agraïment explícit i clar a tot el 
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Girona i, en aquest cas, a la seva figura, el 
cap d’àrea, que és avui present aquí, el senyor Narcís Casassas, per la feina feta, i 
així mateix per la paciència que han tingut en aquesta matèria tant el secretari 
d’aquest Ajuntament com la Intervenció d’aquest Ajuntament, a fi i efecte de poder tirar 
endavant la proposta que avui plantegem. 

Demanaré a l’alcaldessa que em doni…, intento sempre matisar els cinc minuts, però 
si m’allargo una miqueta, permeti’m que em disculpi o em disculpi a l’efecte. 

Aquest és un debat que ha sortit moltíssimes vegades, tant la CUP - Crida per Girona 
com Esquerra Republicana l’han posat en aquest Ple d’aquest Ajuntament més d’un 
cop. I quan vaig assumir les tasques com a regidor de Cultura va ser la primera petició 
que em van fer, en el sentit que aquest equip de govern analitzés els festivals que es 
desenvolupaven a la ciutat de Girona. 

Per encàrrec de l’alcaldessa, tres accions són les que vam considerar cabdals o 
fonamentals, que calia desenvolupar des del Departament de Cultura. La primera 
d’elles era tenir una diagnosi o una anàlisi ben clara de quina era la realitat cultural de 
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la ciutat de Girona, que és el mapa cultural que vostès ja n’estan d’alguna manera 
informats. La segona qüestió era entomar i tirar endavant tot el projecte museístic de la 
ciutat, amb el mapa de l’ordenació museística. I el tercer, evidentment, fer una 
necessària podríem dir estructuració o reorganització o debat en si mateix dintre el 
mateix Departament de Cultura envers els festivals que s’estaven desenvolupant a la 
ciutat. 

L’encàrrec que vaig rebre per part de l’alcaldessa va ser molt clar, quatre punts o cinc 
punts eren els que em va indicar que creia que havíem de defensar. Primer de tot, 
fomentar que Girona fos un exemple d’un ampli ventall cultural a la mateixa ciutat, és a 
dir, que hi hagués una diversitat de gèneres culturals. El segon, que hi hagués un 
accés o procuréssim un accés universal a la cultura a tots els ciutadans de Girona. I 
buscar, com a tercer element, la qualitat per finalment definir dintre aquest concepte, 
en aquest marca que podríem definir–i no trec ara el concepte, el trauré més endavant, 
el concepte del que és una marca–, però sí en aquest aspecte poder aconseguir que 
Girona fos un referent en l’àmbit cultural tant en el que seria la formació, la creació, 
l’exhibició, però així mateix amb aquest foment d’una societat molt més culta –i agafant 
paraules i manllevant paraules de la senyora Maria Mercè Roca–, crítica; per tant, ser 
capaç de poder afrontar un futur realment que sigui positiu per a la nostra ciutat i per al 
nostre país. 

Tot això defugint d’un concepte prioritari: l’exhibicionisme del sí pel sí. I crec que en 
això hi coincidiríem tots els grups, que cada festival que hi hagués a la ciutat havia de 
portar al darrere o portar afegit el que hem definit com una cadena de valor. No només 
era aquell espectacle d’exhibició concret, sinó que allò que encara que es dugués a 
terme en un període molt determinat de l’any hi hagués una cadena de valor que 
pogués estendre’s els 365 dies de l’any. I això és el que es buscava en cada un 
d’aquests festivals; per tant, defugir d’aquell exhibicionisme propi d’un moment per 
realment buscar aquells festivals que porten aquell valor afegit a darrere que deixa 
aquell pòsit a la mateixa ciutat, que la fa créixer en si mateixa com a ciutat, però també 
aquell pòsit que fa créixer els mateixos ciutadans que hi conviuen diàriament. 

Ens vàrem trobar una ciutat, el 2011, quan va entrar aquest equip de govern, on, 
evidentment, es desenvolupaven festivals musicals, però el que sí hi havia era una 
realitat que moltes vegades mancava una relació entre ells, hi havia a vegades 
desinformació, contra programació i problemes de calendari i fins i tot de contingut. 

El 2012 es va crear la marca, senyor Salellas, «Girona, ciutat de festivals». El 
concepte de marca busca no quelcom purament mercantilista, sinó ser un element 
pròpiament de referència. Per què li dic això? Per què trec l’element mercantilista? 
Perquè tenim la marca de biblioteques de Girona, com tenim la marca de museus de 
Girona, com tenim la marca, evidentment, de l’auditori, i no per això hem de catalogar-
nos des de la vessant purament mercantilista, sinó de buscar una referència clara del 
que volem posicionar a la ciutat de Girona. 

La creació de la «Girona, ciutat de festivals» va posar en evidència que aquesta 
necessitat de reestructuració hi era, però també va engegar una següent necessitat, jo 
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crec que prioritària, molt important i que vostès mateixos reclamaven: quants han de 
ser, quan s’han de fer i quina virtualitat o realment qualitat o valor afegit aporta 
cadascun d’ells. 

És arran d’això que l’alcaldessa m’encomana la necessitat d’analitzar festival per 
festival, on hem fet una anàlisi molt profunda dels indicadors no només econòmics del 
mateix festival, no només hem anat a veure què reportava econòmicament a la ciutat, 
sinó realment els indicadors qualitatius culturals en si de cada un d’ells, que ens han 
permès dibuixar un mapa realment molt interessant del que ara nosaltres definim 
dintre d’aquesta «Girona, ciutat de festivals» com els festivals estratègics de la ciutat 
de Girona.  

Per què definim aquests festivals com a estratègics? Per la seva proposta artística, és 
a dir, aquella opció que ens plantegen, aquella estructura global del mateix projecte, 
l’àmbit territorial que abraça el mateix festival, que no queda recollit en un espai 
concret de la mateixa ciutat, sinó que s’estén a la ciutat i més enllà de la ciutat. 
Exemples com Black Music Festival, com Temporada Alta, Strenes, que també ja està 
abraçant molt més enllà del que seria el Barri Vell. És a dir, s’estenen aquests festivals 
cap a tota la ciutat. 

L’altre element que era el públic del mateix festival, hem analitzat l’ocupació, hem 
analitzat la tipologia i el perfil de públic, perquè no és tan important a vegades 
emplenar, sinó saber dirigir-nos a quin públic estem buscant. I per això ara estem 
reforçant molt l’àmbit de la gent jove i com atrau la gent jove. 

L’organització i la gestió del festival: volem ser que Girona tingui festivals que siguin un 
model quant a la gestió i escrupolosos quant a l’execució del mateix pressupost… 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): I, evidentment, la singularitat de la proposta. 

Això ens va fer –i acabo, alcaldessa– que definíssim que hi havia festivals –i ho dic 
amb totes les paraules– que després de la proposta privada que ens feien i el 
complement públic que hi aportàvem requerien tenir aquesta qualificació que els 
permetés tenir seguretat de futur, per això plantegem com a festival estratègic amb un 
conveni a tres anys, amplificar (...) els espais públics que han d’ocupar, la millora dels 
mecanismes de subvencions amb el treball en equip amb Secretaria i, evidentment, 
generar una trobada periòdica. 

Els festivals els ha dit el secretari fa un moment: Festival Internacional del Teatre 
Temporada Alta, Festival Strenes, Black Music Festival i Festivalot, però no em volia 
deixar altres tres festivals que són executats pel mateix Ajuntament que també tindran 
la qualificació de festivals estratègics, com és el Festival de Literatura Girona - Olot, 
MOT, Nits de Clàssica i el Festival de Jazz. Perquè entenem que són festivals que 
desenvolupa pròpiament el municipi que tenen els valors que se’ls havia dit. 
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Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El regidor deia ara 
al final la singularitat de la proposta, i sí, jo he de reconèixer que és una proposta 
singular i que el dia de la comissió informativa quan vaig veure l’ordre dia, doncs, em 
va sorprendre. Dic: «Què vol dir això de declaració de festivals estratègics?» Més o 
menys a la ciutat crec que si una cosa s’ha aconseguit és en aquests últims anys 
posar ordre a tots els festivals que teníem a la ciutat. 

Efectivament, «Girona, ciutat de festivals» ha permès això, algun festival que es feia fa 
uns anys i que nosaltres havíem dit reiteradament que no funcionava i que havia de 
desaparèixer, doncs, finalment va desaparèixer i se’n van crear de nous. 

Després de la seva explicació, tant a la comissió com ara aquí al Ple, crec, doncs, que 
ha quedat clar què busca, no? I, efectivament, per nosaltres el que busca, i espero que 
se sumi a tot el que ha explicat el senyor Ribas, és que aquesta marca –que si al 
senyor Salellas no li agrada que en diem marca, en podem dir un altre nom–, aquest 
segell, doncs, sigui entès com una referència, no una referència a seques, sinó una 
referència d’excel·lència i qualitat en relació amb temes culturals i de festivals que 
s’ofereixen a la ciutat de Girona. 

Nosaltres ho havíem defensat abans i vam dir al Govern que era un encert que cultura 
tingués regidoria pròpia. Jo crec, doncs, que s’està demostrant que feia falta que hi 
hagués una regidoria de futur a la ciutat de Girona per treure –i deixin-m’ho dir així– 
més suc a tot allò que teníem i que calia millorar, però sobretot exposar a la resta de 
poblacions gironines i a la resta de Catalunya què estàvem fent a Girona i que, per 
tant, podria atraure públic i podria atraure turisme a la ciutat. Perquè el turisme, doncs, 
hem parlat de turisme gastronòmic, hem parlat de turisme patrimonial, també turisme 
cultural, és molt important per a la ciutat de Girona: això ens dona dinamisme 
econòmic, això ens ajuda a recuperar econòmicament la ciutat. I, per tant, la proposta 
que avui se’ns planteja no tan sols la veiem amb bons ulls, sinó que li donem tot el 
suport. 

Jo només demano una cosa o dues, millor dit, que es tinguin en compte dues coses: 
una, la mateixa gestió de tots els festivals, no tan sols dels que avui declararem 
festivals estratègics, sinó de tota aquella activitat que es faci a la ciutat en la millora del 
seu desenvolupament i de gestió, perquè sí que –i jo sé que el regidor n’és conscient– 
n’hi ha algun que alguna vegada ha pogut portar algun inconvenient als veïns de la 
zona on aquest es desenvolupa. I, per tant, que siguem molt curosos que si hi ha 
queixes dels veïns o qualsevol cosa, doncs, intentem actuar ràpidament per 
solucionar-ho, millorar-ho i per a la propera edició no caure en aquest error. I un altre 
que ve derivat…, no té res a veure amb els festivals estratègics, però sí amb cultura i, 
a més, amb un dels festivals, que és Temporada Alta, i és que jo demano que no es 
polititzi la cultura a la ciutat de Girona, que siguem molt curosos, que la cultura és per 
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a tothom pensin com pensin, defensin les idees que defensin. I, per tant, ens preocupa 
el que jo espero que sigui un rumor, i és que en el Teatre Municipal d’aquesta ciutat 
cada vegada que hi ha algun espectacle es guarda la primera fila buida en nom dels 
que vostès anomenen presos polítics i jo dic polítics presos per haver-se saltat la llei. 
Jo espero que això sigui un rumor, que no sigui veritat. I si és veritat, senyor Ribas, li 
demano, si us plau, que posi fi a aquest tema, perquè creiem que no és de rebut que 
estigui passant, perquè –hi insisteixo– la cultura és per a tots pensin com pensin, votin 
qui votin i defensin la ideologia que defensin.  

Moltes gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres creiem que 
és un encert donar una certa estabilitat a aquests festivals considerats estratègics, 
evidentment, eh? Ara, sempre que l’avaluació sigui positiva, que en aquest cas de 
moment ho és, com a mínim per una raó, que és per la quantitat de persones, doncs, 
que hi assisteixen i de l’èxit que té. 

Però creiem que a part d’això, que sempre és una mica relatiu, aquest tipus 
d’avaluació, s’hauria de tornar a impulsar el consell de les arts o l’organisme que es 
cregui més adequat, perquè sempre un consell de persones expertes pot reorientar 
una mica les polítiques, diríem, de festivals i d’altres esdeveniments. 

Per tant, ja dic, creiem que és correcte que hi hagi una certa estabilitat, fins i tot el 
director del Temporada Alta ho ha reclamat moltes vegades i, evidentment, suposo la 
resta d’interlocutors. Però no només per la creació de riquesa, com es comenta, 
l’oferta artística o desestacionalitzar, sinó que com es diu en els objectius, per 
potenciar l’atracció de creadors i estimular la creació local. I en aquest sentit –i vostès, 
doncs, crec que ja hi estan treballant–, hem de posar aquí a sobre la taula el tema del 
Canal, eh?, el centre d’arts escèniques que fa quatre anys que no funciona. Ja dic, em 
consta que s’hi està treballant, però crec que hauria de ser una pota que pengés com 
a mínim per al tema del Temporada Alta. 

També hi afegiria, per al tema de Temporada Alta, com a mínim, fer un plantejament 
amb els instituts. En consta que hi ha algun institut interessat a poder tenir una certa 
relació. I si bé pugui ser dintre del nivell de batxillerat artístic, com en tenim algun, amb 
possibles cicles formatius. Per tant, seria fer un pas endavant en aquest tema, que jo 
crec que pot ser interessant. 

I quant al festival Black Music, Strenes o Festivalot, és molt interessant tot aquest últim 
temps la projecció social, les activitats obertes i les activitats del carrer que s’hi han fet; 
per tant, enhorabona en aquest sentit. Però potser hauríem de buscar també un pas 
més i acostar-ho als estudiants, buscar la manera, doncs, que hi poguessin assistir els 
centres educatius. 
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I jo, senyor Ribas, en els principis bàsics, que els trobo molt encertats, que sigui 
divers, que sigui universal i de qualitat, hi afegiria, per tant, que hi hagi participació 
com més millor. 

Gràcies.    

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, el 
regidor Ribas començava la intervenció fent referència a les vegades que el nostre 
grup i també el d’Esquerra Republicana, doncs, havíem demanat que el desori que 
nosaltres enteníem que hi havia en l’àmbit dels festivals, per molt que s’hagués creat 
una marca –que algun dia si volen tenim el debat filosòfic sobre marca, títol, nom, 
segell i què significa cadascun o cada paraula i com la interpreta la gent de la ciutat, 
però avui tampoc és el tema–, com més enllà de la marca que vostès havien creat per 
vendre els festivals en clau bàsicament turística, que és l’intent de «Girona, ciutat de 
festivals», en clau turística, per atraure públic i atraure consum, doncs, van crear 
«Girona, ciutat de festivals», més enllà d’això, com donàvem un sentit als festivals que 
hi havia i en quins havíem de col·laborar de forma més activament i en quins menys. I, 
per tant, doncs, ordenar tot aquest tema. 

Avui el que ens porten, no?, i, per tant, els hem de felicitar, és un primer pas en aquest 
sentit. I nosaltres creiem que això és un fet positiu. I ens hem llegit l’informe i ens hem 
llegit la proposta, i avui el que farem serà una abstenció, una abstenció –una 
abstenció, no em miri així–, li explicaré per què és una abstenció: perquè és un primer 
pas i entenem que com a primer pas, doncs, és important que es faci, perquè és una 
petició que havia fet el nostre grup, però hi ha tot un seguit d’elements que nosaltres, 
de la proposta, no acabem de veure clars. I els hi especificaré o els hi detallaré tot 
seguit.  

El primer és que l’informe, si un se’l llegeix, sembla que l’opció publicoprivada sigui la 
gran opció que fem com a ciutat. La primera, la introducció, és una defensa aferrissada 
de l’opció publicoprivada i, en canvi, l’opció pública, que també s’està produint ara 
mateix i que hi ha festivals importants d’aquesta ciutat que són de caràcter públic, 
queda d’alguna manera relegada enfront l’altra. Pot llegir…, torni a llegir l’informe i 
veurà com és així.  

La segona, perquè quan en parlàvem a la comissió vostè i jo, «el que no vull és 
hipotecar el futur govern d’aquesta ciutat». Bé, la realitat és que l’acord que ens porten 
avui aquí és que diu que fins al 2020 sí que la proposta és aquesta i que, per tant, 
vostè està dient que si un regidor de Cultura entra, posem pel cas, del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, el 2019 a governar aquesta ciutat, fins a l’any 2021 –fins a 
l’any 2021– això no serà alterable, és a dir, fins a la meitat del seu govern. Nosaltres 
entenem que la proposta tindria molta més lògica si es fes de moment, aquesta 
primera vegada, 2018-2019. 
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També perquè vostès aporten molts criteris en l’informe de com ha de ser i de què es 
valorarà, però, per exemple, ens aporten poques dades, com a mínim a la memòria, de 
per què han dit tenim aquests criteris –que els criteris ens poden semblar més bé o 
més malament, la majoria ens semblen bé, hi trobem algunes mancances–, però no 
ens aporten les dades. És a dir, no ens diuen per què un festival ha quedat entre els 
quatre primers classificats i, per tant, es mereix ser dels estratègics i els altres no. Amb 
dades, eh?, em refereixo, que era un dels objectius. Això si més no a la documentació 
jo no ho he vist. 

Pel que fa a la marca «Ciutat de festivals», vostès ens porten o ens posen els 
objectius de l’any 2012, però no ens posen els indicadors que avaluïn el resultat 
d’aquesta marca cinc anys després a l’informe, que avui, potser el 2017 ja no caldria 
parlar tant dels objectius que tenia el 2012, sinó dels que té tenen avui. 

I, finalment, perquè la sensació nostra és que ha servit per garbellar cap amunt –i aniré 
acabant, eh?, com que ell s’ha excedit, si em deixa excedir… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja havia passat un minut i mig. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP- Crida per Girona): D’acord. Gràcies, senyora 
alcaldessa. 

Que vostès han garbellat cap a dalt, és a dir, han escollit quatre festivals que es 
mereixen aquesta consideració d’estratègics en l’àmbit publicoprivat, però jo recordo 
que també es parlava al principi que això ens servís potser per no tenir tots els 
festivals que tenim ara, perquè potser n’hi havia algun que no era necessari mantenir-
lo en la funció que el teníem. I això no ha servit aquest projecte que avui ens porten. 

Finalment, jo crec que a nivell…, o nosaltres creiem que a nivell de proposta el que hi 
falta és molt més l’àmbit de formació que vostè deia i de territori, que quedi molt més 
específic pel que fa que un festival sigui estratègic o no, és a dir, quines propostes de 
formació fa i de creació.  

I una última pregunta: vostè en l’acord no surten els tres festivals públics, malgrat 
vostè ens va dir que eren festivals estratègics, però aquí avui el que votem només són 
els publicoprivats. Per tant, com farem que els públics –que a nosaltres també ens 
sembla bé que siguin estratègics– siguin realment estratègics si avui no els votem? 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies. A veure si tinc temps 
d’explicar tot el que vull explicar. Primer de tot, doncs, felicitar el regidor perquè, és 
veritat, nosaltres li havíem demanat sempre des del començament que ordenés els 
festivals, i finalment, s’hi ha posat i, per tant, per començar n’estem contents.  
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Nosaltres també potser a més d’ordenar-los ens hagués agradat, doncs, dimensionar-
los, no?, és a dir, veure quina dimensió tenien sobretot en funció dels recursos públics 
que s’hi aboquen. Però estem contents i li ho agraïm. 

Nosaltres estem a favor dels festivals, però no només estem a favor dels festivals –i és 
un debat que hem tingut també moltes vegades i que ja hem repetit moltíssim–, estem 
també molt, molt a favor de la cultura de base, sempre ho hem dit: les beques CREA, 
les Voltes, per exemple, són coses, doncs, a les quals donem molta importància.  

I estem també molt a favor dels agents petits que fan cultura cada dia i estem molt a 
favor dels equipaments estables també: la 22, la Planeta, el Sunset, etcètera. 

I a la memòria hi ha hagut coses que ens han sorprès una mica. Per exemple, hi ha un 
moment que diu que «és més viable fer front als festivals que no a les programacions 
estables». I diu també «els festivals tenen més visibilitat mediàtica». Doncs, és 
precisament això el que nosaltres ens agradaria, sinó revertir, doncs, igualar una mica, 
és a dir, no conformar-nos amb això, sinó veure-ho com una cosa que la ciutat de 
Girona necessita millorar. Perquè estar a tot no es pot fer i aleshores, el que hem de 
fer és posar l’accent i fer política és fer posar l’accent, en un lloc o en un altre posar la 
mirada i, com diuen, la cura, no?, en un o en un altre lloc.   

El document ens ha agradat, hi ha hagut coses que ens han agradat, però hi hem 
trobat a faltar també alguns aspectes que em sembla que són bàsics: un pressupost, 
un calendari que sigui possible, anar fins a l’any 20, doncs, realment també no ens ha 
semblat gaire interessant. I sobretot motivació suficient. No volem pas dir de cap 
manera que aquests festivals que són estratègics no ens ho semblin, eh?, sí que ens 
ho semblen, però ens hauria agradat veure exactament per què, tenir més dades, tenir 
xifres, tenir indicadors futurs, etcètera. És a dir, són aquests, però ens agradaria saber 
per què són aquests i no uns altres. 

I també ens hauria agradat potser participar-hi o participar-hi nosaltres des de 
l’oposició o participar-hi el públic també, no? El públic considera que aquests festivals 
són estratègics? És a dir, la participació sempre es troba a faltar. 

La memòria fixa cinc objectius interessants; per nosaltres el més important –se n’ha 
parlat aquí– és el de la creació i l’atracció de nous públics. No sé si tenim exactament 
la mateixa visió en això: per nosaltres el que és important és mesurar l’impacte que 
tenen els festivals a la ciutat en termes educatius i de formació de la ciutadania i 
mesurar la vinculació que tenen aquests festivals amb el món escolar i amb el món 
associatiu. Per nosaltres això és important. 

Per aconseguir això cal dinamitzar el públic, cal educar en l’estètica i també cal 
aprofundir en les bonificacions socials i econòmiques perquè la cultura arribi a tothom i 
arribi també –i d’això n’hem parlat moltes vegades, senyor Ribas– a tots els barris. Hi 
ha un moment en la memòria que diu: «Mapificar els espais públics i equipaments que 
poden ser utilitzats…», etcètera, «a fi d’evitar excessiva concentració amb els 
conseqüents problemes que es generen entre la ciutadania». Jo llegeixo això i penso 
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no és que vulguin no fer-ho tot al centre per anar als barris, sinó perquè fer-ho tot al 
centre porta molèsties, eh? Jo n’he fet aquesta lectura, espero que no sigui així, però 
tal com ho diu…, és a dir, si no molestessin, no els mouríem del centre, els festivals. 
Nosaltres volem festivals als barris i, a més a més, nosaltres la idea que tindríem –no 
sé si…, bé, jo l’hi dono– és que tots, tots els festivals que rebin diners de l’Ajuntament, 
que rebin diners públics, és a dir, que siguin d’interès general, que siguin aquests 
estratègics o uns altres, doncs, tinguin, diguéssim, l’interès, l’obligació de fer arribar 
d’una manera seriosa i continuada el seu art a tota la ciutat de Girona. 

Nosaltres ens abstindrem i tenim interès a continuar-hi treballant. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Ribas, si 
vol fer algunes reflexions finals. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré ser 
breu per donar una resposta ràpida a totes les qüestions que han dit. 

La primera, senyora Veray, hi ha festivals que són de caràcter privat, és a dir, la 
intervenció de l’Ajuntament no pot privar que un promotor particular decideixi lliurement 
ell mateix deixar la primera bancada o la segona lliure en record de qui vulgui o en 
defensa de qualsevol ideologia. Evidentment, estem parlant que és un promotor privat i 
ell perd aquests seients i els posa a disposició del que ell considera adient.  

Si intervinc en aquest sentit com a regidor de Cultura, crec que cometré un terrible 
error, perquè quan sigui per a una altra qüestió en la qual jo no comparteixi, per 
exemple, la ideologia, seria criticat. Prefereixo abstenir-me, mantenir-me neutral i que, 
evidentment, cada promotor de cada un dels festivals interpreti la realitat del moment i 
defensi la seva ideologia com consideri més adient. I ho dic amb to neutre, intento 
obviar qualsevol connotació política. 

Valorar el conveni, responc ràpidament a tots, senyor Salellas i em sembla que també 
m’hi ha dit la senyora Veray: les eleccions són el mes de maig, el pressupost està 
aprovat; per tant, el pressupost que tindran aprovat del mes de maig no el podran 
modificar fins a l’any següent, el 2020. El que s’ha considerat és que el que no es pot 
exigir si hi ha un canvi de govern és que en sis mesos modifiquin tota la política 
cultural de la ciutat sota el seu criteri, sinó que tinguin el marge d’un any per definir-la. 
Almenys és el que jo he necessitat per comprendre i per captar els inputs d’aquesta 
ciutat. Per això s’ha establert el 2020. Crec que podria haver actuat d’una altra manera 
quan no ho he volgut fer en aquest sentit; al revés, he preservat sempre l’autonomia 
de tots i la possibilitat que tothom pugui exercir els seus drets. 

Per acabar, evidentment, els indicadors estan a la seva disposició després de cada 
festival, els ho he dit repetides vegades. I crec que un cop el senyor Salellas en un ple 
d’aquí va fer inclús no «mofa», i permeti’m que li ho digui així, i ho poso entre cometes, 
que la primera pregunta que havia vist d’una enquesta feia referència si dormien a la 
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ciutat de Girona o no dormien a la ciutat de Girona. Els indicadors són lliures, me’ls 
poden demanar, els els puc donar. I aquests indicadors serveixen de base per poder 
valorar el perquè cada un dels festivals aporta el que aporta de manera directa i 
indirecta econòmica. Però pensin que això no és el preferent.  

Cultura, formació, creació. Estàvem parlant de com hi intervenen els instituts; 
Temporada Alta aquest any ha obert una línia per treballar amb els instituts i per 
col·laborar en la formació dins dels mateixos instituts. Strenes, per exemple, ha 
començat a col·laborar amb entitats del tercer sector i col·laborar amb elles. 

Acabo, senyora alcaldessa, perquè ja li veig perquè estava a punt de disparar. En 
definitiva, porta obert a tots, treballem-ho. Els ho agraeixo, perquè aquells senyors que 
s’hi juguen els calerons per tindre cultura a aquesta ciutat necessitaven tindre tres 
anys de marge, perquè han de pagar la gent que actua, perquè el músic no viu de 
l’aire. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
si els sembla a la votació d’aquesta proposta. D’acord? 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la memòria per a la 
declaració de festivals estratègics a la ciutat 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 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 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. 



 
 

197 
 

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. 
 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

20. Moció que presenta l'entitat Comissions Obreres (CCOO) en relació a la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d'educació. 

Dins de l'àmbit normatiu i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, exposa la necessitat d'adequar l'activitat 
educativa per atendre la diversitat dels alumnes i assolir una veritable igualtat 
d'oportunitats. El títol preliminar d'aquesta Llei inclou com un dels  principis 
fonamentals del sistema educatiu català "la cohesió social i l'educació inclusiva com a 
base d'una escola per a tothom". 
 
Actualment, el Departament  d'Ensenyament treballa per desplegar aspectes de la Llei 
amb normes de diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos 
hi dóna compliment. En aquest sentit, està en fase de tramitació  el Decret que regula 
l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema inclusiu. 
 
Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l'escola al sistema, permet avançar 
cap a una societat que afavoreix el ple desenvolupament personal, professional i social 
de totes les persones al llarg de la vida. 
 
Cal una visió oberta i flexible de l'aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la vida: 
una visió que ofereixi l'oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial per a un 
futur sostenible i una vida amb dignitat. Aquesta visió humanista té repercussions en la 
definició del contingut i les pedagogies d'aprenentatge, així com en el paper dels 
mestres i altres educadors. (UNESCO, 2015) 
 
Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades les polítiques dels 
organismes internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la 
qualitat i l'equitat de l'educació per a tots els infants i joves en el marc  d'un sistema 
educatiu inclusiu. 
 
Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents: 
 
"La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat 
(2006) advoca per la inclusió educativa. 
 



 
 

198 
 

"L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2007) 
afirma que les circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar  un obstacle 
per  a l'èxit educatiu. 
 
"En aquesta mateixa direcció es pronuncia l'Organització de les Nacions Unides per a 
l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2009) a través de les  directrius sobre 
polítiques d'inclusió en l'educació, fent seu i desenvolupant el contingut de la 
Declaració de Salamanca (1994), quan afirma que l'adopció de la filosofia inclusiva pot 
contribuir significativament a la millora de la qualitat de l'educació. 
 
"El Consell de la Unió Europea (2009) recalca que l'educació hauria de promoure les 
aptituds interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de discriminació. 
 
"L'Agència europea per a les necessitats especials i l'educació inclusiva (2011)  ha 
actualitzat les seves recomanacions als governs dels països membres assenyalant els 
principis bàsics que han de presidir la política educativa  en l'àmbit de l'educació 
inclusiva. 
 
Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de 
tots els col·lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de 
l'educació, i és per això què s'EXPOSA: 
 
"Atès què el Departament d' Ensenyament ha difós un material per a educació 
inclusiva "De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un 
projecte per a cadascú", en el qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió social 
són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d'educació), que se sustenten en el reconeixement 
internacional sobre el fet que l'educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure 
la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida; 
 
"Atès què el Departament d'Ensenyament té el compromís i el repte d'oferir una 
educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes 
de Catalunya i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns 
entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les intel·ligències múltiples, 
com a condició que possibilita l'exercici de les llibertats individuals; 
 
"Atès què als nostres centres educatius hi ha alumnat amb Necessitats Educatives 
Específiques vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de 
salut que requereixen del personal suficient i format per a la seva atenció i educació; 
 
"Atès que l'article 81 de la Llei d'educació estableix que els projectes educatius dels 
centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a 
la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment 
de llurs condicions i capacitats; 
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"Atès què una educació inclusiva necessita d'una escola amb recursos, condicions i 
professionals que puguin atendre les diversitats de l'alumnat de la nostra ciutat es 
proposa al Ple de l’Ajuntament que acordi: 
 
1. Exigir al Departament d'Ensenyament que garanteixi la substitució de tot el 
personal d'atenció a l'alumnat, tant docent com de suport educatiu,  i  especialment 
aquell que atén alumnat amb necessitats educatives especials. 
 
2. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir que el nombre d'hores 
d'atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades del personal 
necessari tant docent, com tècnic i de suport,  que es requereix per atendre cada 
necessitat educativa especial, sense condicionaments pressupostaris. 
 
3. Exigir al Departament d'Ensenyament un pla de formació adreçat als docents i 
altres professionals de l'educació, per tal de garantir la millor atenció a tot a l'alumnat, 
en el marc d'un sistema realment inclusiu. 
 
4. Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que  
treballen per una educació inclusiva. 
 
5. Notificar el resultat de la Moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament d'Ensenyament, als Serveis Territorials de Girona, a la FAPAC i FAPAES 
i a qui us presenta aquesta moció, CCOO. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a l’apartat de 
mocions. En primer lloc, hi ha una moció proposada per una entitat. En aquest cas és 
l’entitat Comissions Obreres i fa referència a la Llei d’educació. Crec que hi ha la 
senyora Almudena González, que si es vol dirigir aquí davant enfront del faristol, 
doncs, ens podrà fer la seva proposta. 
 
En aquest cas és diferent que abans, perquè abans només eren intervencions; en 
aquest cas vostè…, bé, l’entitat que representa fa la proposta d’acord o de moció i 
intervé vostè, després els diferents grups podem fer una sèrie de reflexions respecte al 
que vostè ha dit i té un següent torn final de paraula. Per tant, de moment posem una 
cadira. No n’hi ha? Mirarem a veure si la podem aconseguir. Doncs, benvinguda i 
endavant. 
 
Sra. Almudena González (en nom de Comissions Obreres): Moltes gràcies, a 
tothom. Moltes gràcies, alcaldessa. Moltes gràcies, regidores i regidors. Des de 
Comissions Obreres agraïm la possibilitat de poder fer la presentació de la moció en 
suport del sistema educatiu inclusiu.  
La Llei d’educació de Catalunya de Catalunya recull el principi d’escola inclusiva, 
juntament amb el de la cohesió social, com a principis fonamentals del sistema 
educatiu català per facilitar l’atenció educativa de tots els alumnes i, en particular, 
d’aquells que poden trobar més barreres en l’aprenentatge i la participació. 
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La LEC fa una defensa clara a favor de la participació de tots els alumnes en entorns 
escolars ordinaris independentment de llurs condicions i capacitats. 

La Llei, del 2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència planteja un 
sistema educatiu inclusiu, sense exclusió per raó de discapacitat, i preveu els 
ajustaments i suports necessaris per assolir el màxim desenvolupament acadèmic, 
personal i social. 

Quan vam registrar aquesta moció que presentem ara a l’Ajuntament, el decret de 
l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu encara estava 
en fase de tramitació, però des del 17 d’octubre d’enguany el decret és vigent. Ara 
estem davant del repte d’aplicar-lo, de convertir les bones intencions que l’inspiren en 
una bona pràctica. Ens preocupa però que no es faci amb la cura adequada, és a dir, 
que no es faci amb els recursos humans, organitzatius, metodològics i formatius 
imprescindibles per dur-lo a terme. Ens neguiteja que una vegada més es perdi una 
gran oportunitat i l’educació no rebi l’atenció necessària per fer créixer la millor 
societat. 

És per aquesta raó que reclamem, exigim al Departament d’Ensenyament que per 
implementar el sistema educatiu inclusiu hi hagi un pla de formació de tots els 
professionals de l’educació, que hi hagi les dotacions professionals suficients per a 
l’atenció de cada necessitat educativa especial i, conseqüentment, es cobreixin totes 
les substitucions del personal docent i de suport educatiu que se’n derivin des del 
primer dia. 

Girona va signar la carta de les ciutats educadores el 1990 i des de llavors ha volgut 
apostar per l’educació. Ens adrecem a aquest temperament educatiu de ciutat per 
demanar compromís amb el sistema inclusiu; necessitem una educació i una ciutat 
inclusiva, no segregadora. Creiem que només així es pot garantir el que deia el 
pedagog gironí Pere Pujolàs: «La inclusió no és tractar tots els alumnes igual; es 
tractar-los a tots igual de bé.»  

Per això, demanem el vot favorable a aquesta moció. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. I ara em 
sembla que li portaran una cadira perquè pugui seure un momentet. Però, endavant, 
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): 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo primer agrair la 
presentació i la representació d’aquesta moció. Seré breu, no per no important de la 
moció o per no compartir-la, sinó tot el contrari: jo crec que l’explicació que s’ha donat, 
doncs, la podem compartir tots els regidors que estem aquí presents. 

Ens deia, no?, del compromís amb el sistema inclusiu, jo crec que tots sempre hem 
demostrat aquest compromís, els que hi som ara, però els que ens han precedit 
també, per això, doncs, la ciutat de Girona és ciutat educadora. I, per tant, en aquest 
sentit és un segell del qual sempre hem presumit i hem treballat per anar-lo, doncs, 
millorant i dotant de més qualitat i de més excel·lència. 

Nosaltres donarem suport a la moció.  

Jo només una cosa: es feia referència, no?, deia: «Creiem en les bones intencions del 
decret, que ja és vigent, ens preocupa com es desenvolupa aquest decret», doncs, 
també és el que ens preocupa a nosaltres, en el sentit que possiblement no sigui un 
desenvolupament que es pugui fer d’avui per demà tenint en compte les necessitats 
que la mateixa moció fica sobre la taula que tenen tant els alumnes que necessiten 
aquesta docència especial com els mateixos docents a l’hora donar-la, no? Per això es 
parla d’un pla de formació. Per tant, nosaltres possiblement creiem que el que caldria 
també és parlar amb el Departament d’Ensenyament i demanar-li que ens expliqui o 
que marqui quin és el calendari d’execució i de desenvolupament del mateix decret per 
saber què és a allò que ens hem d’atendre a la ciutat de Girona davant d’aquest decret 
que s’ha de desenvolupar, per saber, doncs, quines són les etapes que s’aniran fent i 
desenvolupant per arribar a desenvolupar-lo del tot i, per tant, arribar a la finalització 
de tenir un gran i un bon sistema d’escola inclusiva. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, gràcies per 
l’exposició d’aquesta moció. Tal com estipula la Llei d’educació de Catalunya, l’atenció 
educativa de tots els alumnes es regeix pel principi d’escola inclusiva i s’entén per 
alumnes amb necessitats educatives específiques aquells que tenen necessitats 
educatives especials, aquells que estan, doncs, afectats per discapacitats físiques, 
psíquiques o sensorials, els que tenen trastorns greus de personalitat o que pateixen 
malalties degeneratives greus. També aquells alumnes que s’incorporen al sistema 
educatiu més tard a causa de situacions socioeconòmiques especialment 
desfavorables. 

Però per què el legislador català va voler afavorir l’escola inclusiva? Ho va fer perquè 
socialment és sa. És sa que els nens i nenes que tinguin necessitats especials tinguin 
un tracte habitual i quotidià amb els seus companys, tant en tracte com en igualtat, 
perquè és una forma d’integrar-los en la societat sense cap tipus de discriminació.  
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El fet de dir que l’escola catalana és inclusiva no ens converteix en un model d’èxit; 
l’èxit en l’escola inclusiva consisteix que aquests nens obtinguin el millor ensenyament 
possible, no que aquesta escola existeixi. I aquests nens requereixen una atenció 
individual, una especial atenció i també una adequació en les matèries i del programa 
que s’imparteix a les necessitats especials. Sabem que hi ha molts casos que els 
professors estan atenent aquests nens amb necessitats especials, professors en el 
mateix grup sense poder dedicar-los més temps; professors que no tenen una 
formació específica per a aquests nens i que obtenen el material que ja saben fer, 
sense poder aprendre més coses. Per tant, creiem que no hi ha èxit possible en 
l’escola inclusiva si no s’hi destinen els mitjans suficients. 

Per tant, nosaltres votarem a favor la moció. 

Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Bé, primer de tot agrair a la 
senyora Almudena González, que en nom de Comissions hagi presentat aquesta 
iniciativa, tal com estic segur que la resta de comunitat educativa també hi podria estar 
d’acord, no? 

Ve a recollir, crec, algunes de les inquietuds que diverses plataformes, doncs, posen 
damunt de la taula; ella mateixa és la presidenta de la comissió del Consell Municipal 
d’Educació, la Comissió de Planificació. I, per tant, crec molt encertat que sigui ella la 
que ens presenti aquesta moció, on s’han recollit, ja dic, algunes de les propostes que 
es fan. 

L’escola per a tothom, però amb una mirada per a cadascú podria ser una mica la 
definició d’escola inclusiva, que és semblant a la que ha dit ella. És un repte de la 
nostra societat, evidentment. 

Però hem d’entendre que l’escola sempre ha atès la diversitat i ha atès alumnes amb 
discapacitats, com ens deia, motores, sensorials, intel·lectuals. Ara bé, massa 
vegades amb professionalitat dels professors i mestres, però també amb molt de 
voluntarisme. 

És aquests últims anys que sí que l’Administració hi ha abocat bastants de recursos, 
però que al final sempre es troben insuficients o a vegades amb flagrant incompliment, 
que és una mica el que denunciava també la senyora González. 

Podríem parlar de manca de psicopedagogs. Hi ha escoles que tenen el servei del que 
se’n diu l’EAP per fer, doncs, valoracions a alumnes un cop cada quinze dies, un matí 
cada quinze dies. Evidentment, és insuficient. Quan des d’aquesta comissió que 
parlem demanem que hi hagi estudi als alumnes que comencem, alumnes 
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d’incorporació tardana, alumnes que s’incorporen a P3 i tot això, doncs, a vegades no 
s’hi arriba. 

Podríem parlar del nombre d’aules…, del nombre d’alumnes que tenen cadascuna, 
que a vegades sempre es va als màxims, que és un altre dels temes que ha sortit 
sovint. 

La necessitat de més suports d’atenció, com es deia ara, amb hores de vetlladors o 
vetlladores, aules, d’acollida, unitats d’escolarització compartida a secundària…, tot 
això són dèficits contrastables. La distribució dels alumnes, la supressió de barreres 
arquitectòniques, la formació del professorat, la formació de les famílies, l’encariment 
de les escoles bressol, l’atenció dels discapacitats en horaris no lectius o el retard de 
les substitucions dels professors des del primer dia. 

Però a més de disposar de més formació i més recursos, com demanem i es reclama 
en aquesta moció, permeteu-me que digui que l’escola inclusiva també necessita 
disposar, al nostre entendre, de dos aspectes: el primer, el reconeixement als mestres, 
i ho dic més que tot perquè últimament hi ha una campanya de desprestigi a tot el 
col·lectiu, atès que aquests dies es polemitza si hi ha escoles o mestres que 
adoctrinen. Possiblement n’hi ha alguns, però una minoria mai ha de permetre una 
generalització en un col·lectiu tan gran com el de mestres i professors. Crec que els 
mestres i professors diàriament treballen perquè infants i joves esdevinguin ciutadans i 
ciutadanes cívics i responsables individualment i col·lectivament.  

I un segon aspecte és el model d’escola estable: massa sovint es planteja que el 
model de la immersió lingüística és perjudicial i crec que com l’última votació que hi ha 
hagut en el Congrés de Diputats, a iniciativa d’Esquerra Republicana, que s’ha votat a 
favor amb els grups del PNV, PDeCAT, PSOE o Podem, doncs, crec que demostra la 
voluntat del país de tirar endavant amb la immersió lingüística. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Primer 
de tot agrair, doncs, la participació de Comissions Obreres en aquest plenari. 

I començar, evidentment, per fer una defensa de l’escola catalana. Crec que és molt 
pertinent, atesa aquesta moció, fer aquesta defensa d’una escola catalana que està 
sent qüestionada per uns interessos partidistes i una voluntat de confrontació 
claríssima i que queda molt lluny del que ha estat i el que és l’escola catalana, amb un 
model d’immersió lingüística que està reconegut precisament com a element 
cohesionador i integrador, perquè aquí parlem d’inclusió i, per tant, doncs, també de 
cohesió i d’integració.   
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Dit això, aquesta moció el que fa bàsicament és demanar recursos; és evident que 
amb aquesta aprovació d’aquest decret, i si volem, doncs, fer una atenció a la 
diversitat i treballar per la inclusió, això requereix recursos, requereix recursos en 
personal, requereix recursos en formació i d’altres tipus de recursos. 

El decret ja està aprovat, em consta. Jo vaig tenir l’oportunitat de parlar-ne, doncs, 
amb mestres i amb famílies i precisament reconeixien que era una bona eina, però 
realment posaven èmfasi en aquest tema, no?, a dir: «Però amb quins recursos això 
es tirarà endavant? És una bona eina, té moltes idees interessants, és un pas 
endavant, diguéssim, a nivell teòric, però com es posarà a la pràctica això? Com es 
materialitzarà?» I tenien molts dubtes en aquest sentit realment. 

Una societat inclusiva realment, doncs, requereix, evidentment, una educació 
inclusiva; és essencialment el primer pas per després traslladar-ho a molts altres 
àmbits, una educació on tothom càpiga. I aquesta educació inclusiva és aquella que 
entén la diversitat com a riquesa. 

Almudena, tu fa un moment ho comentaves, aquesta cita de Pere Pujolàs, que de fet 
reflexa aquella idea, no?, que no és l’individu qui no és capaç, sinó és el entorn que el 
fa incapaç, és l’entorn que no està adaptat a les necessitats d’aquella persona i que, 
per tant, l’incapacita per a determinades actuacions, accions. 

I, per tant, aquests recursos, per què són necessaris? Doncs, per modificar l’entorn. I 
cal modificar-lo en tots nivells. I vosaltres aquí feu referència sobretot al tema de 
reforços de personal i temes de formació, però també cal dir que avui en dia encara a 
les nostres escoles, per exemple, trobem moltíssimes barreres arquitectòniques, que 
és, evidentment, un pas absolutament necessari també per treballar per aquesta 
educació inclusiva. I moltes barreres en molts altres sentits. 

Per tant, una educació inclusiva, doncs, segurament requerirà anar molt més enllà del 
que demana aquesta moció, però, evidentment, que això és un primer pas i, per tant, 
doncs, endavant amb la moció. Evidentment hi votarem a favor. 

També suposo que sou conscients que esteu demanant aquest esforç a un 
departament d’ensenyament que està intervingut ara mateix, a una consellera 
d’Ensenyament que la tenim a l’exili, i que, per tant, agraeixo sobretot el vot favorable 
del PP, perquè suposo que serà el PP, amb la seva intervenció, qui finalment facilitarà 
que es destinin aquests recursos per tirar endavant la moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en 
primer lloc, com no podria ser d’una altra manera, agrair a la companya Almudena, de 
la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres, la presentació d’aquesta moció. I 
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també fer esment al que en aquest moment el regidor Quim Rodríguez i la regidora 
Laia Pèlach, tot el suport del nostre grup al col·lectiu de mestres, que en aquest 
moment són qüestionats per adoctrinament. 

Bé, el 17 d’octubre d’enguany es va publicar el Decret 150/2017, d’atenció educativa 
en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Aquesta llei, que té la inclusió escolar i la 
cohesió social com a dos dels principals… –perdó–, dels principis generals del sistema 
educatiu de Catalunya, pretén facilitar la participació de tots els alumnes en entorns 
escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats. I així, preveu que 
els infants amb necessitats especials s’escolaritzin en centres ordinaris i, 
excepcionalment, les famílies que puguin sol·licitar l’escolarització en un centre 
d’educació especial, en el cas discapacitats greus o severes. 

I és un document molt treballat. Voldria recordar en aquest moment que ha sigut fruit 
d’un procés participatiu en què varen participar més de vuit-centes persones, més de 
vuit-cents professionals del sector educatiu, però, a més a més, persones 
representants d’entitats i particulars relacionats amb el sector, i que ha suposat un 
avenç molt important respecte a l’anterior llei, que recordo que era del 1997. I que 
aquest pla, a més a més, s’ha dotat d’uns recursos importants: concretament, amb 142 
milions d’euros per als propers quatre cursos educatius. 

Ara bé, analitzant-lo –analitzant-lo–, és una feina feixuga, però analitzant-lo, es troba a 
faltar concreció en parlar de recursos humans i formatius que haurien de permetre 
desenvolupar-lo amb garanties, amb garanties d’èxit. Per exemple, no es mencionen 
les llars d’infants ni tots els espais educatius dels centres ordinaris, tot i la seva 
importància cabdal per construir una veritable educació a temps complet. Per exemple, 
no fa menció dels menjadors, ni fa menció de les activitats extraescolars, ni fa menció 
dels transports escolars, tampoc es garanteix el suport educatiu a l’alumnat amb 
necessitats específiques a l’ensenyament postobligatori. I, per tant, això és 
especialment rellevant, ja que manca una visió global d’educació al llarg de la vida. 

No es contempla tampoc l’atenció a les necessitats educatives derivades de processos 
d’identitat de gènere, expressió de gènere o intersexualitat. Tampoc es concreta el 
personal de què ha de disposar cada tipus de suport: personal d’aules d’acollida… 
(sona el senyal acústic que indica que s’ha acabat el temps d’intervenció) Ja m’ha 
tocat? Carai. 

Bé, doncs, ho resumeixo, eh? No s’esmenten moltes altres coses i per això entenem 
que aquest és el sentit de la moció, Almudena, aquest és el sentit de la moció: 
nosaltres hem d’estar en aquest moment molt amatents, tant els regidors com els 
sindicats educatius, amb exigència al Departament d’Ensenyament que cal afinar i 
donar solucions aquests dubtes que genera la lectura d’aquest decret i, per tant, ser 
molt amatents amb el desenvolupament d’aquesta.  

I, per tant, acabo ja, perquè m’he passat, el nostre grup votarem favorablement a la 
moció. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Els acords són 
els acords. (Rialles.) 

Senyora Muradàs… 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Jo també correré, Pere, perquè no hi ha 
trampa ni cartró, el rellotge corre ràpidament. 

Moltes gràcies, Almudena, per estar avui aquí en representació del sindicat i per la 
presentació de la moció. Ja feia temps que hi havia la voluntat per part vostra de 
presentar-la. 

I vagi per endavant que, tal com et vaig comentar, el Govern de la nostra ciutat 
comparteix absolutament el fons i el plantejament de la moció presentada. 

No podria ser d’una altra manera –i em sembla que ja hi ha hagut algun altre regidor o 
regidora que n’ha fet esment–, quan una ciutat com la nostra fa vint-i-cinc anys que va 
signar la Carta de ciutats educadores i que té en l’educació un dels seus principis i 
pilars bàsics per definir els seus projectes de manera transversal, i cada dia treballar 
més en aquesta direcció. Em sembla que fins i tot has sigut tu mateixa que has fet 
l’esment, ara que hi penso. 

Hi ha nombrosos exemples d’aquesta aposta des de fa molts i molts anys: la creació 
dels recursos educatius és un gran exemple, la taula que els dirigeix i que els modula, 
igualtat d’oportunitats, programes d’ajudes a les escoles, plans comunitaris o d’entorn 
–em sembla que també hi ha hagut regidors que també n’han fet esment–, treball 
conjunt amb el departament per a la millora de la planificació educativa de la nostra 
ciutat, treball per eliminar l’absentisme i conseqüentment la millora de la cohesió, la 
inclusió i la igualtat d’oportunitats, etcètera. 

Compartim que s’ha fet molta feina des del territori i això s’ha de reconèixer. 
Compartim també, evidentment, com els altres regidors han fent, el treball dels 
mestres i dels educadors, el treball que es fa des dels barris, però també tenim molt 
clar que no podem baixar la guàrdia –i aquesta és, creiem, la vostra voluntat amb 
aquesta moció–, que no podem baixar l’atenció i el compromís amb totes les 
institucions per a la millora de la qualitat i de l’equitat de l’educació per a tots els 
infants i joves de la nostra ciutat. 

Per tots aquests motius, ens alegrem –com ja s’ha dit– que el Departament 
d’Ensenyament hagi aprovat a mitjans d’octubre el decret que regula l’atenció 
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu i també les disposicions en 
matèria de substitucions. La disponibilitat de recursos i mesures encaminades a 
aquesta consecució són una bona notícia, però compartim que hem de ser rigorosos, 
amatents, tal com es referia també ara el regidor Pere Albertí, i fer un seguiment 
exhaustiu dels mateixos, de com s’apliquen i especialment –també s’hi ha fet 
referència– en la situació en què ens trobem ara mateix amb les institucions catalanes 
i especialment el nostre Govern. 
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Per tots aquests motius, votarem a favor de la proposta. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, la 
senyora Almudena si vol fer algunes reflexions finals. 

Sra. Almudena González (Comissions Obreres): Intentaré ser ràpida perquè és molt 
tard. Intentaré anar ràpid. D’entrada un agraïment molt sincer a totes les aportacions 
que heu fet, perquè heu aportat tot el que falta a la moció, que és moltíssim, com ha 
quedat palès, eh?, des de les ràtios, tots els tipus de professionals, les barreres 
arquitectòniques, la immersió lingüística… Bé, suposo que em deixo coses, perquè ho 
heu dit tot. 

La moció, per tant, podria ser molt més extensa. Des d’aquí ho agraeixo i, a més, 
penso que és un repte de tots: si tothom volem treballar per aconseguir un veritable 
sistema inclusiu, està molt bé que tothom voti a favor, està molt bé que tothom 
s’impliqui. M’agradaria molt que a partir d’aquí sorgís alguna cosa, alguna comissió, 
algun tipus de treball conjunt, que seria perfecte. 

I, evidentment, considerem el model d’immersió lingüística el millor que ha pogut 
passar en l’educació catalana d’aquest país, perquè ha estat el que ha permès la 
cohesió social. Jo, malauradament, per la meva edat, vaig estar en una escola d’un 
barri de Barcelona en el qual no tenia companys catalans, lingüísticament parlant, i 
tampoc em van ensenyar en aquell moment a l’escola cap assignatura en català. A 
l’institut tampoc, va ser quan vaig arribar a la universitat que per fi vaig poder tenir 
companys catalans i vaig aprendre…, vaig començar a estudiar assignatures en català 
i de literatura catalana, per més inri, diguéssim. Em va semblar tot un món molt 
important. I felicito a tothom que va contribuir a aplicar el model d’immersió lingüística 
a totes les escoles del país, sincerament. 

Per la meva part, en principi penso que ja amb el que he dit… Tornaria agrair, moltes 
gràcies per l’atenció i per la possibilitat. 

Bona nit. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bona nit i moltíssimes gràcies. 
Ja pot, si ho vol, retornar al seu seient. I de seguida passarem a la votació d’aquesta 
moció presentada per Comissions Obreres referent a la Llei d’educació. 

Vots a favor de la proposta? Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció presentada per Comissions Obreres. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I passem a les 
mocions ja presentades pels diferents grups municipals. 
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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. 
 

MOCIONS: 

21. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-MES, CiU i CUP-CRIDA 
per Girona per la llibertat de les preses i presos polítics. 

D’acord amb allò que disposa l’article 97.1 del ROF s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa.  
 
El dia 30 d'octubre, el fiscal general de l'Estat va presentar davant l'Audiència Nacional 
i el Tribunal Suprem querelles per sedició, rebel·lió i malversació de fons públics 
contra el Govern de la Generalitat de Catalunya i contra la Mesa del Parlament de 
Catalunya, per haver dut a terme l'aplicació dels resultats de  l'1-O. 
 
Ahir, dia 2 de novembre, l'Audiència Nacional va decretar presó per a vuit membres 
del legítim Govern de la Generalitat de Catalunya (un dels quals, a més, president d'un 
partit polític amb 87 anys d'història, i un altre ex primer tinent d'alcalde de Barcelona) i 
en va demanar la detenció de la resta. 
 
Així mateix, el Tribunal Suprem ha decidit sotmetre a vigilància policial la presidenta 
del Parlament, Carme Forcadell, i la major part dels membres de la mesa fins a la seva 
declaració prevista per al proper 9 de novembre. 
 
Aquests actes se sumen a una campanya d'ús arbitrari de la justícia espanyola amb 
fins polítics, com ja s'havia vist en els casos dels presidents de l'ANC i Òmnium 
Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, o contra els condemnats per haver organitzat la 
consulta del 9N. 
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L'existència de presos polítics no té cabuda dins l'actual Unió Europea, atempta contra 
els drets recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per 
l'Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre del 1948, i també 
contra el Conveni Europeu per la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats 
Fonamentals adoptada pel Consell d'Europa l'any 1950 i ratificada per l'Estat 
Espanyol. 
 
Des d'aquest consistori, i al llarg dels segles, sempre s'han defensat les institucions de 
govern de Catalunya. El compromís de Girona amb la llibertat, la pau, el diàleg i 
Catalunya és ferm i innegociable. 
Per això, l'Ajuntament de Girona aprova la següent: 
 
- Rebutjar l'escalada repressiva dels darrers mesos i exigir l'excarceració immediata de 
tots els presos polítics que ho són malgrat haver actuat sempre pacíficament i 
democràtica, d'acord amb el mandat sorgit de les urnes. 
 
- Expressar el ple suport al Govern legítim de la Generalitat de Catalunya, encapçalat 
pel Molt Honorable president Carles Puigdemont i per l'Honorable vicepresident  Oriol 
Junqueras. 
 
- Expressar el ple suport a la Mesa i al Parlament de Catalunya, que s'han vist 
desposseïts de les seves competències per l'aplicació indigna de l'article 155 de la CE. 
 
- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i condemnar l'arbitrarietat i l'ús 
partidista amb què s'estan aplicant les lleis, tot pervertint la separació de poders que 
qualsevol Estat de Dret digne, ha de garantir. 
 
- Instar la Unió Europea i la resta d'institucions internacionals a exercir una mediació 
política que faciliti el diàleg i la cerca d'una solució política. 
 
- Exigir l'aixecament immediat de l'aplicació de l'article 155 de la CE. 
 
Proposta d’esmena de la moció presentada pel grup municipal d’ERC-MES al Ple de la 
Corporació referent a “La llibertat de les preses i presos polítics” 
 
Primer.- Amb data 6 de novembre de 2017 el grup municipal d’ERC-MES va presentar 
una moció per a ser debatuda en el Ple de la Corporació que se celebrarà el proper dia 
13 de novembre de 2017 referent a “La llibertat de les preses i presos polítics.” 
 
Segon.- Atès que en data 7 de novembre de 2017, el portaveu del grup  municipal de 
CiU, ha presentat per Registre d’Entrada de la Corporació (R.E. núm. 2017070829) 
escrit manifestant la voluntat d’adhesió del grup que representa a la moció presentada 
pel grup municipal d’ERC-MES. 
 
Tercer.- Atès que en data 7 de novembre de 2017, el portaveu del grup municipal de 
CUP-Crida per Girona presenta escrit per Registre d’Entrada de la Corporació (R.E. 
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núm. 2017070831) manifestant la voluntat d’adhesió del grup municipal que representa 
a la moció presentada pel grup municipal d’ERC-MES. 
 
Quart.- Vist els antecedents esmentats, es considera oportú esmenar el punt número 
20 l’ordre del dia del Ple de la Corporació que se celebrarà el proper dia 13 de 
novembre de 2017, en el sentit d’incloure com a grups proposants de la moció 
presentada pel grup municipal d’ERC-MES al Ple al grup municipal de CiU i al grup 
municipal de la CUP-Crida per Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, la número 21, 
que és substanciada per Esquerra - MES, i farà la defensa… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): De fet, la moció finalment l’hem signada 
tres grups. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Doncs, la defensa… 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Ah, us hi heu adherit? Doncs, bé. Vull dir 
que si volen parlar, doncs, per nosaltres cap problema. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, com que era presentada per 
vostès… 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Doncs, la presentaré jo si us sembla. Bé, 
moltes gràcies. Gràcies per l’adhesió dels companys de la CUP i del PDeCAT. 

Jo volia defensar aquesta moció parlant del concepte de pres polític. De fet, a 
Espanya, a través de la justícia, del Govern, de la premsa, dels opinadors, del PP, de 
Ciutadans i del PSOE, s’han negat d’una manera visceral i virulenta a admetre que ara 
mateix hi ha presos polítics, deu en total: vuit membres del Govern de la Generalitat i 
dos activistes culturals. 

La pregunta és per què nega d’una manera tan rotunda i tan fervent que sota la seva 
jurisdicció hi ha presos polítics, és a dir, que hi ha persones que estan empresonades 
per defensar el mandat que havien rebut del Parlament. La resposta a aquesta 
pregunta és al paràgraf cinquè de l’exposició de motius de la moció, que diu: 
«L’existència de presos polítics no té cabuda dins l’actual Unió Europea, atempta 
contra els drets recollits de la Declaració universal dels drets humans, proclamada per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides el 10 de desembre de 1948, i també 
contra el Conveni europeu per la protecció dels drets humans i de les llibertats 
fonamentals, adoptat pel Consell d’Europa l’any 1950 i ratificat per l’Estat espanyol.» 
Per això rebutgen que siguin polítics, perquè si s’admet que a Espanya hi ha presos 
polítics, és a dir, persones privades de la llibertat per defensar unes idees polítiques 
pacíficament, admets que el nivell de democràcia de l’Estat espanyol és molt 
imperfecte. I cap estat no s’ho pot permetre. 



 
 

211 
 

Per això, el nostre Govern i els líders de l’ANC i d’Òmnium Cultural estan 
empresonats, segons ells, amb els càrrecs de sedició, rebel·lió, desobediència i 
malversació de fons. Això no és nou, sempre ha estat així, de presos polítics, és a dir, 
de persones empresonades per les seves idees no n’hi ha hagut mai, se’ls amaga sota 
el nom que sigui, sota d’altres pretextos de l’ordenament jurídic. 

Si repassem una mica la història, i ho fa en un molt bon article l’historiador Andreu 
Pujol, veurem que en Lluis Companys se’l va executar per rebel·lió, definida a l’article 
237 del Codi de la justícia militar; a Carles Rahola, per delito de rebelión militar; a 
Nelson Mandela se’l va condemnar per terrorisme i sedició i a Gandhi se’l va acusar de 
sedició. Per tant, tinguem-ho molt clar. Ho tenim molt clar, tenim en aquest moment 
presos polítics empresonats per l’Estat espanyol l’any 2017, en ple segle XXI. 

A l’últim Ple jo parlava de moral, hi torno: defensar que és just que aquestes persones 
estiguin a la presó, desitjar que persones que no han comès ni cap crim, que no han 
violat, que no han matat, que no han robat estiguin empresonades és bàsicament 
immoral. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
(Veus de fons.) No, perquè ha sigut com a adhesió posterior, no figurem com a 
proposants, diguéssim. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): D’acord, havia entès que anaven… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, jo també, però sembla ser 
que no. 

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): Perfecte. Gràcies, alcaldessa. Miri, jo seré breu 
no per no importar; una mica per cansament, eh?, li he de dir, senyora Roca, perquè 
en l’últim Ple ja van presentar una moció en els mateixos termes, referint-se, doncs, 
als dos Jordis, no?, al Jordi Sànchez i al Jordi Cuixart. I per tant, jo avui no diré res que 
no els he dit. 
Vostè pot intentar utilitzar unes paraules avui diferents a unes altres, unes que sonin 
més bé, que sonin malament, pot intentar fer creure la seva teoria que són presos 
polítics, però no ho són: a Espanya no hi ha ningú a la presó per les seves idees 
polítiques; hi són per les seves accions. I en aquest cas hi són per haver-se saltat la 
llei. 

I pel que fa a l’exgovern de la Generalitat, per tant, als exconsellers i a l’expresident…, 
vicepresident –perdó–, perquè l’expresident està fugit. Sí, va fugir, va fugir a 
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Brussel·les i encara no ha tornat. I sabem que passeja molt i que fa molts cafès, però 
poca cosa més. (Comentaris de fons.) Si els exconsellers i l’exvicepresident estan en 
aquests moments com a mesura cautelar, primer, ho decideix un jutge, ho decideix un 
jutge, i a Espanya hi ha divisió de poders. I, per tant, nosaltres respectem sempre les 
decisions judicials, ens agradin més, ens agradin menys. Que no vol dir ni voler o 
deixar de voler que algú estigui a la presó. No, un jutge creu que com a mesures 
cautelars ha de dictar presó a uns polítics que s’han saltat les lleis. I no serà perquè no 
els van avisar. Els van avisar cinc, sis i set vegades. Els lletrats del Parlament, el 
Consell de Garanties Estatutàries, el Tribunal Constitucional, els mateixos jutges van 
avisar que el que estaven fent era il·legal, que estava al marge de la democràcia, i, per 
tant, ells van seguir endavant. Bé, doncs, quan un fa un acte il·legal sap que això 
tindrà conseqüències, a vegades són més greus, a vegades són menys greus, però 
porta conseqüències. I, per tant, ara intentar presentar-se com les víctimes d’unes 
conseqüències que «oh, com és que han passat?» No, si ho sabien, sabien a què 
s’atenien. I ells van decidir tirar endavant i saltar-se les lleis. 

Per tant, jo els demanaria, si us plau, que deixin de pervertir –ho he dit abans– el 
llenguatge i d’explicar mentides: no són presos polítics; són polítics presos per haver-
se saltat la llei. Que jo respecto que vostè no comparteixi la decisió dels jutges, ho 
respecto, que no comparteixi les decisions dels jutges, però no canviï o intenti que una 
mentida repetida mil vegades acabi sent una mitja veritat, perquè no va així. Les lleis 
s’han de respectar per tothom, ningú, i menys un govern està per sobre del respecte a 
la llei. I, per tant, quan vostè a la seva moció, perquè hi ha molts punts d’acord, diu que 
es fa un ús partidista de la llei, els únics que han intentat fer un ús partidista de la llei, 
perquè han intentat fer creure que hi havia una llei paral·lela que se la feien a la seva 
mesura han sigut els exconsellers i l’exvicepresident, que per això avui estan com a 
mesures cautelars a la presó, perquè estan pendents de judici i serà la justícia que 
dirimeixi quines són finalment les responsabilitats que han d’assumir i, per tant, la 
sentència final. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): La senyora Pujola, endavant. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyora Roca, jo sé que 
segurament avui no acabaré com la persona més simpàtica o més divertida i potser 
inclús algú més em retira la paraula, com ja ha fet algun regidor d’aquest Ple. Però jo, 
senyora Roca, no vull fugir d’estudi: els haig de dir que jo conec quines són les meves 
obligacions, que conec els límits de la meva actuació i que conec les sancions que em 
poden imposar si forço la legalitat, si incompleixo les sentències o si obvio els 
requeriments i els avisos. 

La situació que estem vivint a Catalunya té diferents orígens, senyora Roca, però a la 
presó no ha anat ningú per les seves idees, sinó pels seus actes, i tots vostès ho 
saben, senyora Roca. 
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Una altra cosa molt diferent és que a vostès els interessi dir el contrari per tristos 
càlculs electorals. Perquè aquesta moció, senyora Roca, permeti’m que li digui que ha 
confós legalisme amb populisme. Des dels estaments de l’Estat, senyora Roca, es va 
avisar reiteradament de les conseqüències dels incompliments, es va notificar, es va 
requerir i no es pot dir que els que estan avui empresonats no coneguessin quines 
serien les conseqüències dels seus actes, perquè ho sabien, i de sobra. Per tant, ens 
porta a pensar que l’única motivació d’aquest pols que han fet és tenir una trista foto 
per poder seguir amb la campanya de desgast de l’Estat. I això és molt deslleial, 
senyora Roca, i diu molt de vostès. Tan poc lleials a les institucions que vostès 
representen. 

La situació tan trista que vivim avui esdevé esperpèntica quan els mateixos 
responsables, senyora Roca, afirmen que ja se sabia que amb la declaració 
d’independència no es podria avançar, declaracions de la senyora Forcadell. Que no hi 
havia estructures d’estat, Junqueras dixit, senyora Roca. O que lluny de ser una 
declaració política era una declaració simbòlica, paraules de l’expresident Puigdemont. 
El Govern cessat, senyora Roca, no se’l jutja per la seva ideologia; se’l jutja per les 
seves accions.   

I com vostès entendran, no podem expressar, ni de lluny, el suport a un govern que ha 
hagut de ser cessat per saltar-se les lleis, que esquerda l’economia i que a més ha 
trencat la societat, ens ha dividit en dos bàndols i, a més a més, ens ha enfrontat entre 
nosaltres. Ja saben vostès que hi ha representants, i si no, els ho dic ara, als quals 
han hagut de posar escorta novament.  

I el que no es pot ser, senyora Roca, és piròman i bomber alhora. I a mi em fa gràcia 
que el senyor Puigdemont tingui la poca vergonya de donar lliçons de valentia, de 
respecte a les lleis i de democràcia, però si realment… (veus de fons) –senyora 
Planas, si no m’interromp, si us plau–, però si el que realment ha fet ha sigut triturar-
ho, si ha agafat la valentia, ha agafat el respecte, ha agafat la legalitat vigent i la 
democràcia i les ha envestit, el senyor Puigdemont.  

Sincerament, és realment patètic –i ja acabo, alcaldessa– que ens portin aquí aquesta 
moció, perquè el que han de deixar de fer és fer-nos perdre el temps a tots, el que han 
de fer és deixar la justícia fer la seva feina, perquè nosaltres, senyora Roca, ja en 
tenim la nostra i saben tan bé com jo que no és ni de bon tros aquesta. Per tant, 
treguin Girona del calaix de l’oblit. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El PSC, la senyora Elisabeth 
Riera. Endavant. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Respecte a la moció i 
la presentació que ha fet la senyora Roca, ens ha citat una sèrie d’institucions que 
diuen que no es reconeixen com a presos polítics, Amnistia Internacional tampoc els 
reconeix com a presos polítics. Personalment no sé si ho són o no són, no sóc 
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advocada ni experta en lleis, el que sí que podem dir que decretar presó en aquest cas 
va ser un acte desproporcionat, així com també això mateix ho ha manifestat el Partit 
dels Socialistes. Desproporcionat i inconvenient. Inconvenient pel moment que estem 
vivint ara a Catalunya, un moment que exigeix respecte, exigeix generositat entre les 
diferents posicions ideològiques que avui posen en risc de partir la societat en dues 
meitats. Aquest és el fonament més fort d’allò que defensa el nostre grup municipal: 
recuperar la concòrdia a Catalunya, la realitat històrica d’un poble que ha sabut ser a 
les mateixes places d’escoles i institucions i el respecte que ens hem tingut els uns 
amb els altres, que ara cal recuperar el més aviat possible. 

I en tot això seria bo que tots, des de la nostra posició, comencéssim a fer autocrítica. 
Manifestem que ha estat un error per part del Govern del PP, de l’Estat, de tancar la 
porta al diàleg i en especial ha estat un error nefast utilitzar la via judicial i policial en 
lloc del diàleg polític. 

Els homes i les dones del PSC no som independentistes, però respectem les 
reivindicacions que es puguin fer en aquest sentit tot i no compartir-les. Creiem que 
són totalment legítimes, sempre que es facin des del respecte del marc democràtic i 
legal. 

Denunciem el que han fet malament els uns i els altres, perquè, si ho recordem, els 
dies 6 i 7 de setembre al Parlament de Catalunya es van saltar les formes 
democràtiques, els procediments establerts, les majories necessàries. Si per canviar 
una coma de l’Estatut es requereixen dos terços del Parlament, fou il·legítim 
l’aprovació de la Llei de transitorietat, amb un suport inferior a la meitat dels catalans i 
catalanes que havien votat. 

Avui gairebé tothom reconeix que es va aprovar una llei que en realitat era fum, tal 
com ha reconegut algun líder d’Esquerra Republicana. Ningú no està satisfet ni pel 
resultat ni per les formes, tal com han dit també membres del Govern i del PDeCAT. 
Es varen saltar els informes dels lletrats del Parlament i del Consell de Garanties. 
Aquells dies, per tant, es va destruir el consens dels organismes del Parlament de 
Catalunya de què ens havíem dotat entre tots i totes, amb un suport de més del 80 per 
cent dels catalans i les catalanes. I tot això és el que ens ha portat a la situació on som 
ara. 

El Partit dels Socialistes hem estat els que hem treballat més pel diàleg, fins a l’últim 
moment: hem intentat que no hi hagués, no arribéssim a la situació que estem ara; 
hem treballat per solucions polítiques pactades; hem denunciat la inacció per part del 
Govern del PP i de la judicialització de la política. Els problemes polítics han de tenir 
solucions polítiques dialogades i pactades. Avui el president Puigdemont també 
admetia que la unilateralitat… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, eh?, senyora 
Riera. 
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Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP):…no és la via desitjable i que s’han de 
buscar altres maneres. 

Denunciem el que s’ha fet malament allà i no es justifica que es fan malament aquí les 
coses, ni a la inversa. Per això, el grup municipal hem estat en contra de la DUI, com 
de la resposta judicial de l’aplicació del 155 i de l’empresonament dels Jordis i dels 
membres del Govern, i apostem per la reconciliació i pel diàleg. 

I votarem a favor de la moció. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
tenim feina de parlar aquí…, podríem parlar hores sobre el que s’està dient, però, a 
veure, tenim… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Tres minuts. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): …els nostres representants 
legítimament votats els tenim a la presó i uns altres a l’exili, vull dir, creiem que això és 
molt greu. No entenc com segons quins partits han pogut donar recolzament a l’article 
155, i em refereixo precisament al PSOE i al PSC, perquè tinc una edat i fa molts anys 
que he vist la seva trajectòria. I, sincerament, arribar al punt de donar suport a aquest 
article, a hores d’ara encara no ho puc entendre i espero que algun dia algú de 
vosaltres sigueu capaços de fer-m’ho entendre, perquè em costa, sincerament. 

De Ciutadans, evidentment, ja m’ho esperava. I del PP, doncs, no vegis, no? 

Però, bé, la qüestió: que no colarà, sabem perfectament de quina manera està tapant 
tot el tema de la corrupció el Partit Popular: ho està tapant tot a través del procés i 
d’aquesta manera es parla del procés i no es parla de la corrupció. I no cal que ara 
fem la llista, perquè encara demà hi seríem. 

Sapigueu que el procés continuarà i que la gent que està pel procés està molt 
convençuda que no farem un pas enrere, i, si no, mireu la manifestació, doncs, de 
dissabte passat, que malgrat diguin que érem 750.000, s’ha calculat que érem 
1.600.000. Crec que són manifestacions una darrera l’altra. A més, són 
manifestacions, pacífiques… (veus de fons) M’agradaria que m’escoltessin, jo els he 
escoltat a vostès. Vull dir, aquesta és l’actitud que han tingut des del primer moment i, 
evidentment, d’acord, doncs, la tinguin, però nosaltres continuarem. 

A mi m’agradaria parlar també de la manera en què estan fent sentir a les persones 
que amb tota la seva bona fe van anar a votar l’1 d’octubre i s’han hagut de sentir tota 
una sèrie de negacions dels fets. Tinc amistats per Espanya jo i sé quin tipus 
d’informació els arriba i sé la informació que no els arriba; hi ha una manipulació que 
és vergonyosa, a mi em recorda l’època franquista. I, sincerament, em fa molta pena 
haver de tornar a reviure tota una manera de fer que em pensava que era oblidada i 
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que no tornaria a veure mai més. Molt trist, sincerament. Però, continuo dient: no ens 
aturarem. 

Una altra qüestió: nosaltres aquí teníem un govern legítimament votat el 27 de 
setembre, però resulta que com que no va agradar a segons quins partits polítics, no 
es dona com a bo, ens l’han eliminat i penso si és que aquí hi ha catalans que el seu 
vot és de segones, sincerament. M’agradaria que em contestessin. 

La Unió Europea sap molt bé quines són les nostres motivacions, però amaga també 
el cap sota l’ala, perquè ja sabem quin tarannà polític té la major part de la 
representació en aquests moments per a desgràcia de molts. 

Ho sap també molt bé l’Estat espanyol, i m’agradaria que expliqués l’Estat espanyol, i 
sobretot el senyor Albiol, que s’omple tot el dia la boca d’insults, m’agradaria que 
expliqués a Espanya, als espanyols per què hem arribat a aquest punt i per què els 
catalans volem marxar de l’Estat espanyol. En comptes d’insultar tant que ho expliqui, 
també ell ho sap. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyora Costa. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): La vista feta contra la presidenta del 
Parlament de Catalunya i els altres membres de la mesa va seguir el mateix patró que 
les vistes contra els Jordis, el vicepresident Oriol Junqueras i set membres del Govern, 
i no és el de la justícia; és el de la venjança. En un país democràtic la justícia examina 
els fets i no les intencions; jutges segons fets i no intencions. En un país democràtic la 
justícia és independent i no actua a les ordres del poder executiu. I un país democràtic 
no pretén fer servir la presó com una eina contra un adversari polític i tampoc s’apropia 
d’un article de la Constitució per canviar la voluntat dels electors. Tampoc… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Hauria d’acabar, senyora Costa. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): …–sí, acabo– fa xantatge com 
l’Audiència Nacional que ha intentat que una persona s’humiliés en públic per ser 
alliberada. No podem oblidar la passivitat amb què s’ha comportat l’anomenada 
justícia espanyola, però tampoc aquells que han permès que tinguin una part del 
Govern a la presó i l’altra a l’exili; els Jordis també a la presó i la Mesa del Parlament 
declarant. La nit que va passar la presidenta Forcadell a la presó és indigne. Més 
indigne són les nits dels presos polítics a la presó des de fa dies. 

Aquestes proves de força no serviran per fer canviar el camí que hem iniciat, que 
vulguem tirar endavant la república ni ens farà claudicar. Per tant, votarem a favor 
d’aquesta moció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Ribas… 
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Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Senyora Veray, l’estan 
avançant per la dreta i posant llargues; l’està avançant la senyora Míriam Pujola, en 
representació de Ciutadans, per la dreta, però molt cap a la dreta i posant llargues. 

I, senyora Pujola, parlar de divertiment quan hi ha gent privada de llibertat o exiliada ho 
considero una falta de respecte, i no m’atreveixo jo a posar qualificatius, perquè potser 
sí que després vostè perdria l’amistat amb mi. Perquè, com a mínim –com a mínim– el 
que hauria de demostrar com a càrrec electe que és és responsabilitat, bon fer, 
serenor i intentar en tot moment no faltar al respecte a ningú. I el que ha fet vostè avui 
aquí és un despropòsit, un despropòsit com a regidora, perquè ha faltat absolutament 
al respecte a gent que avui no té llibertat i s’ha hagut d’exiliar d’aquest país per 
defensar una idea. 

I li diré més, i em sorprèn vostè com a dona, que li recordo que fa uns quants anys 
endarrere no li permetien ni votar i no podia estar ni asseguda aquí, per tant, una 
constitució deia que les dones no podien votar, per tant, no tenia la legalitat ni la 
legitimitat per poder-ho fer i es van aixecar no sé quantes dones i no sé quants homes 
perquè vostè avui pugui estar asseguda aquí. I van anar en contra d’una legalitat 
establerta en aquell moment. I és així com es construeixen les societats del futur, sent 
capaços de dialogar i confrontar parers.  

I si hem arribat dins aquí –i ara uns s’emplenen la boca dient que volen diàleg i no sé 
què– ha sigut perquè des del 2010 porta tot un seguit de població demanant que se 
l’escolti, demanant poder dialogar i poder asseure’s a una taula per debatre una 
realitat que ens representa a més de 2 milions de persones en aquest país, que és 
Catalunya, i no s’han volgut escoltar i s’ha arribat i ara ens exigeixen legalitat i 
legitimitat –que la tenim tota, perquè a qui han posat a la presó justament és gent que 
ha estat escollida pel poble votant. I apliquen el 155, que amb tres línies que té l’han 
estès i li han fet una pròpia constitució al seu interès i a la seva voluntat, que l’únic que 
fa és portar la gent a la presó per defensar una idea política. 

I, escolti, li diré una cosa, i jo d’advocat en sóc i potser en sabré poc, perquè aquí fa un 
moment que ha dit algú que no era jurista: la diferenciació entre pres polític i entre pres 
de consciència sap quina és? L’ús de la violència. Resulta que qui ha definit com a 
actes violents el que han fet i el que hem fet molts ha sigut la interlocutòria d’un jutge i 
les manifestacions d’un fiscal, qui ha definit que són presos polítics són el mateix Estat 
espanyol. Per tant, avui a l’Estat espanyol hi ha presos polítics. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Roca, 
sí, vol fer reflexions finals. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Volia agrair a tothom el 
to de les intervencions. El seu també, senyora Veray, no ens posarem d’acord, però de 
veritat que li agraeixo que vostè defensi les seves idees i que ho faci amb respecte.  

Però, senyora Pujola, com ha dit el senyor Ribas, aquí no ens venim a divertir, per 
començar; mai a cap Ple ens venim a divertir i ara més que mai. I el que vostè no pot 
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fer és dir que el president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Carles 
Puigdemont, el nostre president, és un pocavergonya. Això crec que és passar totes 
línies, eh?, i li demano, si us plau, que rectifiqui, perquè estem creuant unes línies que 
realment jo penso que no pot ser. Vostè no pot dir que una persona que ha hagut de 
marxar i que és el president…, vostè li pot dir expresident i exconsellers, digui el que 
vulgui, però ara per ara és el president del nostre país, i crec que no s’hauria de tolerar 
que vostè li digués exactament pocavergonya. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. L’han al·ludit? Si 
no l’han al·ludit, no, si us plau. Jo no he sentit que diguessin res de vostè. Gràcies. 
Doncs, si els sembla, passem a la votació. 

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres i Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i el vot en contra dels grups municipals Ciutadans, 
integrat per dos membres, i el Partit Popular, integrat per un membre, la moció 
presentada per Esquerra Republicana - MES, i subscrita pels grups municipals de 
Convergència i Unió i CUP - Crida per Girona, per la llibertat de les preses i presos 
polítics. 
 
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. 
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22. Moció que presenta el grup municipal de C's sobre la millora de les 
condicions econòmiques en busos urbans i sobre la millora de les condicions 
econòmiques en busos urbans i zones d'estacionament regulat per a perceptors 
de la renda mínima de ciutadania o salari mínim professional. 

Aquesta proposta queda sobre la taula per a un major i detingut estudi: 
 
El passat 12 de juliol es va aprovar, amb el vot favorable de tot el Parlament de 
Catalunya, la Renda Mínima de Ciutadania (RMC), un pas més per anar reduint  la 
precarietat i per garantir un mínim d'ingressos que ha de suposar una gradual 
normalització de les condicions econòmiques dels més desafavorits. 
 
La RMC, no obstant, no és la única mesura que s'ha d'aplicar per millorar les 
condicions dels ciutadans, sinó que, conjuntament a l'increment d'ingressos, hem de 
vetllar per una reducció de les despeses que estiguin a les nostres mans i que 
pressupostàriament siguin viables. 
 
La millora en les possibilitats de mobilitat dels perceptors de les rendes més baixes de 
la societat s'ha d'aconseguir per evitar que per dificultats en l'accés a transport públic o 
a les zones d'aparcament regulat vegin limitades les seves opcions per realitzar les 
gestions necessàries, bé sigui per anar a hospitals, centres de lleure, biblioteques, a 
realitzar les seves compres o a entrevistes de treball, al cas dels perceptors de RMC 
que estiguin buscant feina. 
 
A Girona ens trobem en un escenari on la renda per càpita de la província és de les 
més altes d'Espanya, però on la diferència entre les rendes més altes i les més baixes 
cada cop és més gran, d'aquí la necessitat de garantir rendes i serveis al col·lectiu 
més desfavorit. 
 
A nivell tecnològic, Girona ja compta amb servei de control de zona d'aparcament 
regulat que permet individualitzar segons matrícula i propietari de vehicle, i un sistema 
de registre municipal com el que es dona en la gestió de la targeta de bus social que 
garanteix qualsevol distorsió en l'actualització de les dades o ineficiència reiterada en 
el temps. 
 
Per tot això, el grup municipal de la Ciutadans proposa al Ple municipal d'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Estudi de recàlcul de les tarifes d'aparcament regulat a la ciutat per 
perceptors de la Renda Mínima de Ciutadania o del Salari Mínim Interprofessional. 
 
SEGON.- Estudiar la incorporació a la targeta Bus Social als perceptors de la RMC. 
 

 TERCER.- Aplicar les bonificacions/noves tarifes durant l'exercici 2018, arribant a 
l'aplicació dels descomptes i bonificacions a tots els perceptors del Salari Mínim de 
Ciutat l'any 2019. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Continuem amb la següent 
moció, la número 22, que la presenta el Grup Municipal de Ciutadans. Sí, senyor 
Vázquez… 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Retiramos esta 
moción porque la verdad es que nos interesa ampliar el consenso con otros grupos y 
la presentaremos para el próximo Pleno. 

Gracias. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
23. Moció que presenta el grup municipal de C's per garantir la neutralitat  
institucional de l'Ajuntament. 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
L'alcalde o alcaldessa és la figura més representativa que té una ciutat, és l'element de 
més importància institucional. 
 
La responsabilitat d'un alcalde o alcaldessa és la de vetllar per l'ordre i la convivència 
de tothom, respectant les diferents ideologies que conviuen en la ciutat. 
 
És clar que la línia ideològica de l'alcalde o alcaldessa, no pot perjudicar la nostra 
ciutat ni tampoc aquells que ens visiten. 
 
En l'entorn polític que vivim, és encara més rellevant que la màxima representant de 
Girona no utilitzi cap element que pugui enterbolir la neutralitat institucional. 
 
L'alcalde o alcaldessa, mai hauria de barrejar una ideologia amb un acte tan 
multitudinari com ho són les fires de Sant Narcís, un acte lúdic i familiar al qual es 
desplaça tanta i tanta gent. 
 
L'alcalde o alcaldessa hauria de ser conscient del que representen les festes que 
engloben el conjunt de la ciutadania de Girona i dels municipis del seu entorn. 
 
L'alcalde o alcaldessa hauria de tenir també en compte, la important font d'ingressos 
que obtenen els comerços de la nostra ciutat gràcies a les Fires de Sant Narcís com 
de les Celebracions de Nadal. 
 
L'alcalde o alcaldessa hauria de ser conscient de que anular actes per motius 
ideològics només fa que perjudicar els firaires i els comerciants a la vegada que la 
Marca Girona. 
 
Les fires, són les fires de la gent, són les fires de la ciutadania, són les fires de Girona. 
En cap moment les fires són de l'alcalde o alcaldessa de la ciutat, independentment de 
la ideologia o del color polític de l'equip de govern. 
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1- Declaració de l'alcaldessa de la nostra ciutat garantint a partir d'ara la  
neutralitat institucional en tots els actes (fires, celebracions, etc…) que es  celebrin a la 
nostra ciutat 
 
Compromís públic de que es mantindrà la tradicional encesa dels llums de Nadal així 
com totes les activitats que es duen a terme per aquestes dates tan senyalades (Circ 
de Nadal, Cavalcada de reis, etc…). 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, passaríem, si de cas, a 
la següent, la que porta per número 23 i que també presenta el Grup Municipal de 
Ciutadans. Endavant 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): Gràcies, alcaldessa. Com ja saben, la figura de 
l’alcaldessa és la més representativa de la nostra ciutat, té l’obligació de vetllar per 
l’ordre i la convivència de tothom, independentment de la ideologia dels ciutadans i 
ciutadanes de Girona. 
 
Creiem que en un entorn polític com el que estem vivint és encara molt més important 
garantir la neutralitat institucional. Creiem que mai s’hauria d’haver barrejat la 
ideologia, sigui quin sigui el color o colors de l’equip de govern de la nostra ciutat, amb 
els actes de ciutat. Creiem que les Fires de Sant Narcís són unes festes excepcionals, 
són unes fires per a grans i petits, per gaudir-les en família, són unes festes per a tots 
els gironins. Han perjudicat, per descomptat, els firaires, que han obtingut un 10 per 
cent menys de recaptació, han perjudicat els nens i nenes, han perjudicat els joves i 
han perjudicat famílies senceres restant-los dies de fires. Han polititzat les Fires de 
Sant Narcís i els ha importat res. Han decidit tancar barraques i els ha importat res. 
Han suggerit als firaires via Whatsapp tancar també les atraccions, però el més greu 
és que després han enviat algú que comprovés si ho havien fet o no i els han dit que si 
no ho feien hi hauria conseqüències. Han enviat una carta als firaires donant-los les 
gràcies per haver parat les atraccions en reconeixement de la lluita per la democràcia 
del país. I tot això ho han fet vostès. Això sí, això sí, han tingut un mínim de decència i 
han enviat les cartes en català i en castellà per si hi havia firaires que no entenien el 
català. 

Però vostès saben que de totes les fires en què participen els firaires que venen a la 
nostra ciutat Girona és la més cara? Saben que les condicions en què han de viure a 
la Devesa no són les condicions més òptimes? I havent-hi tantes coses per solucionar 
encara es posen també a polititzar les Fires? És que els importen res a vostès aquells 
gironins que no pensen com vostès, els importen res.  
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Creiem que és imprescindible que rectifiqui, senyora alcaldessa, perquè creiem que 
s’ha convertit vostè en una hooligan, creiem que s’ha convertit vostè en la millor 
candidata que podia tenir la CUP. 

(Remor de veus.)  

No ens val que ens digui, tal com va fer a la Junta de Portaveus, que penjarà els llums 
de Nadal perquè l’AMI així ho ha decidit. 

Qui ens govern a Girona, Marta? Ens governa vostè o ens governa l’AMI? Que trist 
que no tingui aquesta capacitat per governar per si sola, que faci vostè de titella de 
l’AMI i que, a més a més, ho reconegui. Que trist que l’única manera que té vostè 
d’agafar carisma sigui megàfon en mà amb nocturnitat plantant-se davant de la 
comissaria del CNP o baixant a les vies de l’AVE per impedir el seu pas. Fixi’s, 
alcaldessa, fixi’s que les últimes entrevistes que a vostè li han fet, les seves 
intervencions a mitjans de comunicació, les seves aparicions han sigut sempre per 
parlar del monotema, mai, mai per parlar de ciutat.  

Per tant, per decència, alcaldessa, surti i digui que tindrem arbre de Nadal, que 
tindrem la tradicional encesa de llums, que hi haurà cavalcada de Reis, que farà cas 
omís a la petició del senyor Tardà. Però no ho faci per a nosaltres, alcaldessa, de 
veritat, i això li ho dic molt sincerament, no ho faci per a Ciutadans, faci-ho per als 
nens, faci-ho per a les famílies, faci-ho per als comerciants, perquè sabem que 
aquestes dates per a ells són molt importants. Surti, alcaldessa, i digui que no pensa 
suspendre cap acte de Nadal. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna intervenció? Senyora 
Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo intentaré 
aguantar el to que he utilitzat a la moció anterior, perquè crec que és responsabilitat de 
tots els regidors posar de la nostra part per intentar reconstruir la convivència i la 
calma i la concòrdia a la societat gironina i, per tant, som els primers que hem de 
donar exemple. Almenys així ho entenc i així intento fer-ho. 

Miri, jo comparteixo la moció que li han presentat des del Grup de Ciutadans en la 
seva exposició de motius. Sí que és veritat que vostè a la Junta de Portaveus ens va 
dir que no entenia molt bé la moció perquè vostè públicament ja havia dit que 
mantenia tots els actes de Nadal, cosa que jo agraeixo. Però atès que la moció s’ha 
mantingut, doncs, sí que jo vull fer al seu voltant unes reflexions. 

Miri, jo per primera vegada, i tinc quaranta-un anys i vaig néixer a Girona, i no he 
deixat mai de viure a Girona, i per primera vegada, l’any 2017 he sentit que les fires i 
festes de Sant Narcís ja no eren les meves. I ho he sentit i m’ha dolgut molt, senyora 
Madrenas. I m’ha fet sentir així les seves accions i les seves decisions com a 
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alcaldessa: suspendre alguna nit les barraques, tancar les atraccions, suspendre els 
focs… Fer-me fins i tot sentir tan incòmode com per primera vegada no assistir al 
pregó de Fires, perquè jo no sé si se’n va adonar, però jo no vaig assistir a 
l’Ajuntament com a Fires al pregó, perquè m’incomodava la situació en què vostè ha 
portat la ciutat. Vaig seguir-lo des de casa la meva mare i amb la meva família, però no 
des de l’Ajuntament, cosa que havia fet els últims catorze anys. 

Per tant, li parlo des del sentiment més personal de la tristesa que m’ha provocat haver 
de viure aquesta situació en una setmana tan important per a la ciutat i per a tots i 
cadascun dels gironins i les gironines. 

Per tant, jo crec que aquesta moció té un punt important, que és el punt 1, i és 
demanar-li que torni a la neutralitat, que és, crec, i vostè ho sap perquè li he demanat 
en més d’una ocasió, que no n’hauria d’haver sortit. Jo respecto que vostè pensi com 
pensi, jo respecto que vostè lideri el partit que lidera i representa en aquest 
Ajuntament, però aquí ens representa a tots, i jo i com jo la gent que pensa en aquest 
sentit com jo, que se sent catalana, que se sent espanyola, que no és independentista, 
que no és separatista, que després pot votar l’opció política que vulgui que defensi 
aquests valors en aquests moments no se sent representada per vostè.  

I li sap greu, com sap greu en el meu grup, que vostè hagi trencat les relacions 
institucionals amb institucions importants, que són importants per a la ciutat, i en 
aquest cas, i ho sap molt bé, tant amb la Casa Reial com amb la Subdelegació del 
Govern o amb els cossos i forces de seguretat. El qual el que també li demana 
aquesta moció, en el punt 1, és que retorni a aquesta normalitat, que deixi també de 
fer que persones del seu equip o persones que són treballadors d’aquest Ajuntament 
truquin a entitats o associacions recordant-los que sobretot no invitin la Subdelegació 
del Govern o els cossos i forces de seguretat. Sap que ho ha fet. I a mi m’ha sabut 
molt de greu. Sí, senyora Madrenas, ho sap. I, per tant, tornem a la normalitat.  

De veritat, jo intento posar-hi i el meu grup municipal intenta aportar el seu granet de 
sorra de calma, de tranquil·litat per retornar a la normalitat, a la neutralitat i restablir o 
anar cosint a poc a poc aquest trencament que hi ha a la societat. Vostè també ha 
d’aportar el seu granet de sorra. Jo li ho demano sincerament, torni a fer que tots els 
gironins i les gironines se sentin l’Ajuntament com a institució com a propi el governi i 
el lideri la força política que el governi o el lideri. Ha rectificat amb la bandera 
espanyola avui, perquè torna a estar onejant en aquest Ajuntament; rectifiqui també en 
aquests errors que ha comès al llarg d’aquests dos mesos que ens han portat a la 
situació d’avui. 

Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Nosaltres, de fet, creiem 
que l’alcaldessa, igual que tots les alcaldesses i alcaldes que hi ha hagut a aquesta 
ciutat, sí que són representatius i sí que són institucionals i intenten, diríem, tenir el 
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màxim de cura per la institució com fins ara ha sigut. Per tant, en aquest sentit, 
nosaltres discrepem de les intervencions anteriors. 

Ara bé, sí que és cert, doncs, que poden haver-hi fets puntuals, com al que feia 
referència la senyora Pujola de les Fires, però que nosaltres veiem no es van pas 
anular les Fires de Girona, van ser uns fets puntuals, segurament…, no, segur, per uns 
fets supergreus del país, com és l’empresonament de més de la meitat del Govern de 
la Generalitat. I, per tant, creiem que l’alcaldessa o la institució que representa, doncs, 
pot prendre les decisions que cregui oportunes en aquest sentit. 

I jo almenys vaig assistir a la conclusió, al resum de les fires i crec que en general han 
sigut un èxit. I crec que també, si a vegades es pren alguna decisió extraordinària, 
doncs, es poden buscar les mesures, diríem, pal·liatives per a aquesta situació.  

Per tant, en el sentit que es pugui mantenir el segon punt de continuar amb les 
tradicions i festes, perquè esperem que no hi hagi cap més esdeveniment especial, tot 
i que cada dia ho és, doncs, ens abstindrem en aquesta moció. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Quan començava 
a llegir-me aquesta moció, he dit: «Deixa’m anar a mirar què fan els Ajuntaments de 
Ciutadans de Catalunya.» Però, clar, llavors, he arribat a la conclusió que no n’hi havia 
cap i que no podia trobar un lloc on reflectir com vostès aplicaven aquesta suposada 
neutralitat. 

Neutralitat –és una pregunta, senyora Pujola– és el compte de Twitter de la Policia 
Nacional espanyola fent bandera d’una manifestació per la unitat d’Espanya, malgrat 
que teòricament també és la policia de tots els que som aquí? Neutralitat és un govern 
espanyol, que teòricament també diuen que representa tots els que som aquí, 
alegrant-se de les detencions d’un govern legítim català? Neutralitat és fins i tot que 
membres del partit del Govern i d’altres insultin i s’inventin mentides dia rere dia, 
malgrat diuen representar-nos també a tots els que som aquí? Neutralitat és que tot 
aquest Govern espanyol i també representants com el senyor «naranjito», que diu que 
també ens representa a tots, que estan dia rere dia aplicant i vulnerant o volent que es 
vulnerin drets civils i polítics als que som avui aquí? Neutralitat és dir, per exemple, 
que a Venezuela sí que hi ha presos polítics, però aquí no n’hi ha? Neutralitat és, per 
exemple, no reconèixer la memòria històrica i no desenterrar els republicans morts en 
les fosses comunes? O és que potser tots aquests exemples que he posat demostren 
que la suposada neutralitat de què vostès parlen no existeix i que tots els governs del 
món, els municipals, els regionals, els autonòmics i els estatals, tenen sempre una 
actitud proactiva amb allò que passa en el seu context i tenen una actitud ideològica? 
No existeix la neutralitat, senyora Pujola, és una invenció que vostès han creat, però 
que no existeix, tothom pren partit en el seu dia a dia i també en l’acció institucional. 
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Això no treu que des del nostre punt de vista l’alcaldessa i l’equip de govern han tingut 
un comportament molt digne davant d’una situació extremament greu, com és 
l’empresonament de la meitat del Govern legítim de Catalunya. 

Li llançaré una pregunta més: què passaria si l’Estat francès tanqués la meitat del 
Govern espanyol en les seves presons? Què farien a la ciutat de Madrid, per exemple? 
Què farien, ho deixarien tot igual, hi hauria una normalitat i la gent aniria a comprar 
tranquil·lament a la plaza del Sol? Faria un café con leche a la plaza Real? Passaria 
això o potser resulta que l’alcalde o alcaldessa que fos de Madrid prendria algunes 
decisions? 

Mirin, jo vaig participar –i aniré acabant–, perquè formo part d’una entitat que teníem 
barraca aquest any, a la reunió on es va proposar això, hi va haver, de totes les 
barraques, que si no m’equivoco són vint-i-dues–, n’hi va haver només una –una– de 
vint-i-dues que es va oposar i que va dir que no li semblava bé la decisió. Vint-i-una 
barraques van defensar la posició que portava l’Ajuntament. Per tant, hi ha una 
defensa jo crec bastant clara del que va passar aquella nit. 

I una cosa més, senyora Veray, amb tot el respecte –amb tot el respecte–, vostè va 
poder decidir no anar al pregó; el meu amic, perquè és amic meu, Jordi Cuixart fa vint-
i-vuit dies que no pot decidir on pot anar, perquè l’Estat espanyol i el Govern espanyol 
li ha decidit privar la llibertat i convertir-lo en pres polític.  

Jo el que vull aquest Nadal –el que vull aquest Nadal– és que les famílies dels presos 
polítics puguin dinar i sopar amb els seus familiars davant la infàmia d’aquest Estat 
espanyol. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de tot 
voldria fer una prèvia: jo crec que el to i les formes s’han de mantenir sempre per 
recuperar no sé quines qüestions que s’han plantejat aquí. A mi em sembla que ens 
pertoca a tots mantenir un to correcte i m’estranya molt, m’estranya, em sorprèn o 
m’indigna que la senyora Pujola després d’haver sentit el que li han dit els companys 
regidors, senyor Ribas i senyora Roca, qualifiqui de hooligan o de titella la nostra 
alcaldessa. Segueix sent la nostra alcaldessa encara que vostè no pensi com ella. I, 
per tant, entenc que vostè reitera aquí unes formes que són del tot impròpies i que, a 
més a més, la desqualifiquen a vostè mateixa pel sol fet d’expressar-les, no? 

Quant a la moció, escolti’m, jo no sé aquesta suposada neutralitat vostès com 
l’entenen o com la plantegen: fer política és mullar-se, fer política és ser sensible. Com 
pot ser que vostès demanin neutralitat, què preferirien un govern de tecnòcrates, ens 
n’anem tots cap a casa i que governin, doncs, funcionaris i especialistes o tècnics? No. 
La política hi és perquè representa una voluntat democràtica ciutadana i, per tant, és 
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normal que es prenguin determinades mesures davant de fets tan greus com els que 
van ocórrer. 

A nosaltres ens semblen bé. Les mesures de dol o les mesures de tancament o de 
suspensió de determinats actes existeixen i es donen davant de situacions molt greus. 
I, per tant, aquest Govern, i compartit per una majoria dels regidors que som aquí 
presents, va decidir tirar endavant una mesura d’aquesta gravetat perquè els fets eren 
molt greus. I, per tant, quant a representants de la ciutadania, aquesta és una decisió 
plenament democràtica, un polític es deu a aquelles persones que representa. I, per 
tant, les decisions que pren un Ajuntament es deuen a la majoria de ciutadans que els 
han votat. Per tant, és una decisió plenament democràtica, és una decisió, doncs, que 
respon a una sensibilitat. I és que un govern…, un govern, doncs, que en aquest cas 
respon a una majoria independentista de la ciutat de Girona, els agradi o no, és 
sensible a fets que són molt greus. 

Per tant, els senyals de dol es produeixen davant de diferents casos: aquest n’era un, 
nosaltres hi donem plenament suport. I, per tant, evidentment, votarem en contra, 
doncs, d’aquesta moció. 

Gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Senyora Pujola, no té res a 
veure la neutralitat institucional amb que es prenguin mesures excepcionals enfront 
una situació completament excepcional i mai viscuda en democràcia, com és 
l’empresonament d’una part dels membres del Govern legítim de Catalunya. 
Empresonament de presos polítics. Senyora Veray, també em refereixo a vostè, 
presos polítics; no són polítics presos. I per molt que ens ho repeteixin, que vostès ens 
diuen el contrari, són presos polítics. 

Enfront a aquesta anomalia política i judicial, el consistori no podia quedar indiferent a 
l’enorme trasbals provocat a la ciutat. Tant de bo fets tan lamentables com aquests no 
s’haguessin produït mai, però si van arribar va ser per la col·laboració activa del seu 
partit, senyora Pujola, del seu partit. 

El fet que se suspenguin uns actes determinats de cap manera influeix que s’hagi 
pogut gaudir de les Fires de Girona. S’han suspès determinats actes com a protesta 
de la ciutat; sí, de la ciutat, no només del consistori, de la ciutat. Si va tenir ocasió de 
comprovar, varen ser milers de persones que van sortir de forma espontània el dia que 
va quedar empresonada part del nostre Govern legítim i van sortir espontàniament als 
carrers per protestar. Tant empresonat el vicepresident com els consellers. Presos 
polítics, són presos polítics, senyora Pujola. Perquè de polítics presos potser n’hi 
hauria d’haver altres i no de Junts pel Sí. 
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Per tant, la resposta donada per l’Ajuntament de Girona va ser la mínima esperada 
pels ciutadans, amb el mínim impacte pel que fa a les Fires de Girona, que no es 
varen veure afectades en el seu normal desenvolupament, però amb una càrrega 
simbòlica esperada per la majoria de ciutadans davant d’una transgressió tan gran 
viscuda a Catalunya en els darrers temps. 

Afirmacions demagogues com la present petició no tenen més recorregut que el de 
voler causar confusió a la ciutat, com s’evidencia, per exemple, en la seva segona 
petició, quan sap sobrerament que l’alcaldessa ja va manifestar públicament que es 
mantenen els llums de Nadal i les activitats de Nadal. 

Però deixi’m que els digui que aquest any els llums de Nadal, si la situació continua 
com avui que sembla que així serà, no els veurem amb la normalitat que 
correspondria. Però tinguin ven present que aquests llums ens han d’il·luminar el camí 
cap a la llibertat, cap al respecte als drets humans, cap a la dignitat, cap a la 
democràcia. Aquests llums, que en el seu moment l’alcalde Puigdemont, president de 
Catalunya, va estendre a tots els barris de la ciutat, continuaran brillant, perquè estic 
segura que tant les persones que estan a la presó com els membres del nostre Govern 
que són lluny de Catalunya, que no fugits, que són a l’exili –no són fugits, senyora 
Veray, són a l’exili, no han fet res dolent, no han fet cap delicte–, volen que continuem 
treballant per la dinamització econòmica, per fer créixer l’economia, un dels pilars 
fonamentals per a la construcció de la república catalana. 

Crec –ja acabo– que és una mostra de responsabilitat situar-nos al costat dels 
sentiments de la majoria de la ciutadania, de la majoria dels gironins i de les gironines, 
enfront d’una situació tan funesta com la present. 

Senyora Pujola, cregui’m, penso que ha de ser una mica més educada, crec que ho 
pot millorar això. Tingui respecte, si us plau, a tots els que estem en aquest consistori, 
a tots. Respecte, li demano. Vostè podria ser la meva filla, si us plau, crec que pot 
millorar el seu comportament davant del consistori, davant d’aquestes persones que 
estem avui aquí. Li demano, si us plau, retiri que l’alcaldessa és una hooligan i una 
titella. Li demano que ho retiri. 

El nostre vot evidentment serà en contra.  

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I si vol fer les 
reflexions finals, senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, i que li quedi 
molt clar, de mare només se’n té una i jo la vaig enterrar fa tres mesos. Així que una 
mica de respecte… De mare només se’n té una i jo la vaig enterrar fa tres mesos. 
D’acord? 
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Vostè m’ha dit, regidora, que l’alcaldessa ja ho ha declarat això de les llums de Nadal 
(La senyora Plana diu de fons: «Públicament.»), públicament, d’acord. Però l’altre dia 
vostè, com que no ve a les juntes de portaveus, perquè no li pertoca, ens va dir a 
nosaltres: «No obstant això, jo ja ho he declarat perquè l’AMI ha decidit que els llums 
de Nadal es penjaran, no obstant això, no significa que no es puguin suspendre altres 
actes lúdics.» No, perdoni, és que no s’ha de suspendre cap altre acte lúdic per motius 
polítics, per motius ideològics: les festes de Nadal són perquè les gaudeixin els nens, 
són perquè les gaudeixin les famílies; no són perquè vostès imposin la seva ideologia 
a tots els ciutadans de Girona. Perquè ja els he dit altres vegades, regidora Plana, que 
si hi ha en aquest consistori altres grups que no pensen com vostè és perquè significa 
que hi ha molts ciutadans i ciutadanes de Girona que no pensen com vostè, i que, per 
tant, no tenen perquè aguantar les seves imposicions ideològiques a Fires o a actes 
lúdics que han de ser per a tota la ciutadania, independentment… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Se li ha passat el temps, 
senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s):…del que pensi. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Doncs, passem de 
seguida a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Ah, no voten? D’acord. 
Doncs, senyor secretari… Sí, digui el que és.  
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per garantir la neutralitat institucional de 
l’Ajuntament, amb els vots en contra 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, l’abstenció del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots a favor dels grups 
municipals Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Tot i així, a 
l’acta, evidentment, constarà el que vostès han dit, però s’ha d’entendre com una 
abstenció, tot i que constarà que no han format part de la votació. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, si em permet, alcaldessa, trenta segons, 
perquè ha estat quelcom que hem decidit. No estem disposats a alimentar els circs 
que representen algunes d’aquestes mocions i ho hem fet en senyal de queixa i de 
protesta per les faltes de respecte i pels circs en què es converteixen mocions que 
haurien d’emmarcar-se en el debat polític. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Que consti en acta això i ja està. 
D’acord. 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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 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. 
Abstenció:  
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor.  
 

24. Moció que presenta el grup municipal CUP-Crida per Girona per a la 
realització d'activitats de la participació juvenil. 

S'ha desestimat la proposta següent: 
Als pressupostos per a l'any 2017 es va reservar una partida de 50000€ a l'àrea de 
joventut sota el nom de Projecte Universitats. Hem preguntat en diverses ocasions 
sobre aquest projecte a la regidoria responsable i les respostes sempre han estat 
vagues, precisament en el darrer ple, a pocs mesos per acabar l'any, se'ns va 
confirmar que no hi havia res concretat i que s'hauria d'anar a l'any vinent. 
 
Al mateix temps, encara no fa un any el ple va aprovar el Pla Local de Joventut on un 
dels eixos principals és la participació real de les persones joves a la vida ciutadana. 
Aquest pla naixia coix, ja que els pressupostos aprovats no permetien cobrir els costos 
previstos per tirar-lo endavant. Poc s'ha avançat, per exemple, en objectius com els 
31, 32 i 33 que pretenen  establir canals, eines i recursos  per facilitar la participació 
dels i les joves. 
 
Així mateix, a principis d'aquest any, els i les joves de la nostra ciutat perdien un espai 
que havia estat referent en els darrers anys, el Casal de joves 4 rius, un espai ocupat i 
autogestionat que acollia una colla d'entitats i dinamitzava la vida juvenil de la ciutat. 
Dit amb paraules dels i les joves implicades en aquest espai, "és en aquesta forma de 
ciutadania activa i participativa que hi hem descobert el sentit profund del que és una 
democràcia". Precisament en motiu del seu desallotjament, les entitats van presentar 
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una moció al ple de l'ajuntament que va ser desestimada, però en el debat de la qual 
l'actual regidor de Joventut, el Sr. Carles Ribas, apel·lava al diàleg amb aquesta 
regidoria per trobar solucions i animava a donar sortida a les demandes d'espais 
d'autogestió de les entitats juvenils a través de la col·laboració de les entitats amb 
l'ajuntament. Fins ara aquest diàleg ha estat pràcticament inexistent i les entitats 
juvenils continuen sense un espai on poder tirar endavant el projecte iniciat amb el 
Casal de joves 4 rius. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Girona els següents acords: 
 
Primer.- Destinar els 50000€ de la partida Projecte Universitats a la realització 
d'activitats que promoguin la participació juvenil a la nostra ciutat en el marc del Pla 
Local de Joventut incloent la realització d'un projecte d'espai autogestionat  per a joves 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, passem a la següent 
moció, en aquest cas presentada per CUP - Crida per Girona. La defensarà la senyora 
Pèlach. Endavant, si us plau. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP- Crida per Girona): Sí, aquesta moció, de fet, tracta un 
tema molt concret, que és que aquí en els pressupostos es van destinar 50.000 euros 
a un projecte que realment mai no s’ha explicat, un projecte que fins i tot m’atreviria a 
dir que és un projecte unipersonal pràcticament de determinades persones del Partit 
Socialista de Catalunya o del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya i que 
no s’ha materialitzat. 
Recordem, doncs, que els pressupostos són anuals, estem a novembre i vaig demanar 
que m’ho comprovessin, i no s’ha efectuat cap tipus de despesa en aquesta partida de 
50.000 euros. Això també té relació, diguéssim, amb el fet que fa un any es va aprovar 
un pla local de joventut, els pressupostos no van correspondre a les partides de 
joventut, al que s’havia aprovat al Pla local de joventut, que exigia, diguéssim, per tirar-
se endavant una sèrie de recursos, que llavors no es van veure materialitzats, 
diguéssim, en l’aprovació dels pressupostos. 
Això va fer, doncs, que moltes de les propostes que incloïen aquest Pla local de 
joventut hagin quedat pendents i una d’elles és sobretot tot el que fa referència a 
participació, que entenem que és un element clau a les polítiques de joventut. 
A més a més, també fa pràcticament un any va desaparèixer un espai autogestionat. 
Precisament aquí van venir uns representants d’unes entitats a explicar-nos i demanar, 
doncs, un suport de l’Ajuntament per evitar aquesta desaparició, tot i que vam votar en 
contra la regidora d’aquell moment, la senyora Elisabeth Riera, va posar sobre la taula, 
diguéssim, la voluntat de treballar amb aquests grups, de buscar alternatives, però fins 
ara no hem vist que això s’hagi concretat de cap manera. Que jo sàpiga no hi ha cap 
alternativa d’espai autogestionat, no s’ha donat cap tipus de resposta i m’atreviria a dir 
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que pràcticament no s’ha fet cap més reunió amb aquells col·lectius, doncs, que van 
venir aquí al Ple i, per tant, doncs, ens trobem això, no?, una sèrie de…, uns 50.000 
euros que estan allà, però que no està massa clar en què es pensen invertir i una sèrie 
de demandes molt concretes que tenen a veure amb la joventut. Precisament per això 
nosaltres demanem que aquests 50.000 euros es facin les accions que s’hagin de fer a 
nivell administratiu per tal que puguin ser dedicats a un projecte de participació juvenil 
que inclogui aquest projecte d’espai autogestionat, que és el que en aquell moment 
van demanar els joves i que crec que és una demanda d’un sector important de la 
joventut de la nostra ciutat. 
Entenem, doncs, que el regidor de Joventut acaba tot just d’entomar aquesta àrea, 
però també és cert, doncs, que els pressupostos, com deia, són anuals; per tant, 
aquest any s’acaba, em sap greu, perquè s’ha arribat a final d’any, però aquest any 
s’acaba.  
També he de dir, doncs, que demano la petició de la possibilitat de deixar sobre la 
taula aquesta moció. Jo vaig fer una trucada, li vaig dir: «Doncs, parlem-ne», i de 
moment no he rebut resposta, perquè vostè em va dir que parlaria amb els tècnics de 
l’àrea, però no n’he sabut res mes. D’acord? 
Llavors, nosaltres mantenim aquesta moció. Evidentment, ens sembla que és molt 
pertinent per això, perquè estem a final d’any i, per tant, entenem que és molt oportú 
que ja es busqui una concreció d’aquesta partida que de moment, doncs, tot i que avui 
ens ha fet la regidora Paneque esment d’aquest projecte com un gran projecte de 
ciutat, les respostes que fins ara ens han donat i les concrecions que fins ara ens han 
donat a les nostres preguntes al Ple sobre aquest projecte, la veritat que han sigut 
absolutament inconcretes i poc precises. I, a més a més, parlant amb gent de la 
universitat realment em comenten que no hi ha cap base, diguéssim, en aquest 
projecte. 

Per tant, doncs, demanem això, que es destinin aquests recursos a temes de 
participació juvenil i específicament en aquest projecte d’espai autogestionat. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no 
donarem suport a aquesta moció. Creiem que si cal invertir aquests 50.000 euros que 
teníem en el Pla local de joventut, nosaltres prioritzaríem altres accions que hi ha en el 
mateix pla local, no en la que avui demana la CUP. 

Dir-li que no es preocupi que els 50.000 euros hi seguiran sent a 1 de gener i es poden 
executar quan toqui i, per tant, no cal precipitar-se. Nosaltres no compartim la seva 
idea i no hi votarem a favor. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, alcaldessa. Desde Ciutadans 
creemos que los acuerdos están para llevarlos a cabo, así como los presupuestos y 
las partidas, que tienen que estar definidas y ser transparentes. 

Si hay un acuerdo aprobado por sus presupuestos en el que se destina 50.000 euros 
al proyecto Universidades, se tienen que utilizar para el origen indicado. 

Todos sabemos cómo están las partidas destinadas a juventud: siempre son 
necesarias y siempre son reducidas. Coincidimos con el planteamiento de la CUP en 
utilizar el dinero destinado, pero no podemos estar de acuerdo en un cambio de 
partidas, sino que se tienen que destinar a la previsión referida. 

Por otro lado, compañeros y compañeras de la CUP, podrían empezar a entender que 
no se puede destacar un espacio ocupado como ejemplo de nada, por favor. No 
reclamen ciertas compensaciones por una ocupación ilegal, no se sitúen en zona 
ilegal, que de todos es sabido que es su terreno preferido. La revolución es tan bonita 
como irreal, y desde el respeto y las leyes y la convivencia de todos es donde se 
pueden crear soluciones y resolver problemas. 

Ciutadans está con la juventud, con los estudiantes y con la ciudad, y por ello 
trabajamos día a día, con propuestas reales, buscando la suma de todos en un 
entorno de mejora continua. 

En las próximas semanas tendremos los presupuestos nuevamente sobre la mesa. 
Desde Ciutadans esperamos que este año se hayan podido perfilar las partidas, 
corregir ciertos errores de destino, clarificar beneficiarios, cancelar importes que no 
ayudan a crear ciudad y a enriquecer las partidas más sociales, aquellas que tienen 
que solucionar problemas reales de la gente y no crear de nuevos. 

Gracias. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Explicar-los el projecte 
de «Girona, ciutat universitària», és un projecte que creiem que és important i que val 
la pena per a la ciutat de Girona. És una gran oportunitat per al gironins i les gironines 
que els dos grans motors del que és la ciutat, que és l’Ajuntament i la universitat, 
puguin treballar plegats, trobar propostes per treballar de manera conjunta, que ens 
permetin guanyar més prestigi com a ciutat universitària i crear sinergies mútues de 
progrés, de reflexió i de generació d’oportunitats. 

Aquest projecte el que pretén és obrir les portes de la universitat a la ciutat i acostar-la 
més a la ciutadania, creant espais de debat que potenciïn la reflexió, el pensament 
crític dels joves i la seva participació i el seu compromís cívic. 
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Dins d’aquest projecte també hi vèiem el marc per portar a terme la moció que es va 
proposar en aquest Ple de part del Grup d’Esquerra Republicana i que el Grup de la 
CUP també hi va votar a favor, de fomentar la cultura científica i tècnica, sobretot entre 
les estudiants dones. Per portar-ho a terme crèiem que el millor marc era el projecte 
Universitats també. 

Aquest és un projecte transversal, on han estat treballant tècnics de Joventut, de 
Serveis Socials i d’Igualtat. El projecte, permetin-me, està escrit i revisat per aquests 
actors. I la feina tècnica que s’ha fet, doncs, és molt interessant: s’han hagut 
converses amb el rector i amb diferents representants de la universitat i ara ens 
trobem en el punt que ja estem d’acord en temes a posar a debat, com els espais i els 
formats. I estàvem en la fase de signatura del conveni. 

Jo els demano que deixin temps al regidor perquè agafi els projectes, que això li 
permetrà de veure la transversalitat amb el suport dels diferents departaments de 
l’Ajuntament i la universitat. 

Creiem que aquest és un projecte important i votarem en contra de la moció. 

Respecte al que explicava la senyora Pèlach de l’execució del Pla local de joventut, de 
les mesures i objectius de participació, que també estaven en l’exposició de motius, 
doncs, no sé massa per què està dient això, vull dir, jo l’últim informe tècnic intern de 
l’àrea de què disposo és que les mesures, doncs, bé, anaven avançant segons la 
previsió. Hi havia algunes mesures que estaven al voltant del 50, d’altres estaven ja al 
100 per cent. 

I respecte al col·lectiu que parlava dels Quatre Rius, que els van desallotjar, em vaig 
reunir amb ells, vam estar parlant. Els vaig oferir la possibilitat d’un local, era l’únic que 
des de Patrimoni em donaven opció, que era al sector est, que no els va semblar 
interessant per a ells. I també els vaig oferir la possibilitat de centres cívics, espais 
joves. Aquí havien de compartir els espais amb el personal tècnic i amb els altres joves 
que també utilitzen aquests espais, i tampoc els va semblar interessant. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres, el 
nostre grup votarà favorablement aquesta moció, i ara intentaré explicar el sentit 
d’aquest vot. 

Ahir llegia atentament la part expositiva de la moció, on es mencionava aquesta 
partida de 50.000 euros per al projecte Universitats. I sense posar en dubte en cap 
moment el que ens explicaven els companys de la CUP que no hi havia res concret 
d’aquest projecte, doncs, bé, jo el que vaig fer és una cerca, vaig buscar una cerca en 
tots els portals de l’Ajuntament i tots els portals que no fossin de l’Ajuntament on 
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estava aquest carai de projecte Universitats. Ara li agraeixo a l’Eli que m’ho hagi 
explicat, però publicitat no hi ha res –publicitat no hi ha res. 

I, efectivament, quan vàrem aprovar el Pla local de joventut, que la regidora en aquell 
moment era la senyora Eli Riera, llavors ja constatava els minsos recursos per tirar 
endavant iniciatives que fomentessin la participació real de les persones joves a la vida 
ciutadana. I ja saben vostès que el nostre grup ha estat un abanderat del foment que 
el jove participi activament a la presa de decisions ciutadanes, ja que, com deuen 
recordar, en el seu moment vàrem proposar i es va aprovar una moció que reclamava 
una partida específica en els pressupostos participats adreçada als joves. 

I és que creiem que la ciutat els deu alguna cosa en aquest jovent, ja que aquests 
darrers temps aquest jovent ha estat donant un exemple d’implicació en els moviments 
reivindicatius del nostre país, essent capdavanters en molts dels actes que en aquests 
últims dies s’han produït a la nostra ciutat. Per tant, trobem totalment assenyat que 
mentre no es defineixi més clarament –veig que s’està en la línia de definir-ho–, però 
de moment mentre no es defineixi clarament, aquesta partida destinada a aquest 
projecte, doncs, es destini a la realització d’activitats que promoguin la participació del 
jovent a la vida ciutadana i que en el marc de…, projectes que estiguin inclosos en el 
marc del Pla local de joventut. I que des de la regidoria de Joventut i els tècnics de 
Joventut adrecin aquests recursos a les activitats que més creguin adients. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Ribas… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Sense defugir la moció 
pel fet que fa…, avui aprovàvem el cartipàs en aquest Ple, no?, em sembla. Bé, des 
d’avui, que tinc les funcions per cartipàs, fa aproximadament dues hores i mitja, sense 
defugir les responsabilitats que m’han tocat fa dues hores i mitja, afrontaré aquesta 
moció parlant de joventut. 

Jo el que vaig demanar és que la deixessin sobre la taula per debatre al Ple que ve i la 
veritat és que em va contestar que no, que per a vostès era important i que la volien 
mantenir. I a partir d’aquí, vaig dir que treballaria, evidentment, amb l’equip de Joventut 
i analitzaria. 

Mirin, jo faig un preventiu no, i així de clar els ho dic. És a dir, jo, evidentment, he 
parlat amb la regidora que havia portat Joventut, he parlat amb el partit que estava al 
govern amb nosaltres i que representava aquesta proposta, i ara tinc pendent una 
reunió amb la universitat per analitzar aquesta proposta. I per mi em sembla molt i molt 
interessant. I jo els documentaré per escrit si això tira endavant i, evidentment, la 
desenvoluparem. Perquè s’ha d’atacar el programa de la joventut en tots els fronts 
possibles i en aquest front justament, l’universitari, crec que hi tenim molt a dir i molt a 
treballar, tal com he vist i tal com han expressat els tècnics. 
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Per tant, per això els demanava deixin sobre la taula, debatem-ho al Ple que ve, serà 
més de dues hores i mitja des que tinc les funcions atribuïdes i potser podré parlar 
amb més propietat del tema. 

Quant a l’autogestió –per cert, fins i tot surto jo a la moció, que els ha anat molt bé, fins 
i tot surto jo per les meves declaracions–, el que no hem de confondre és buscar un 
espai d’autogestió per a la gent jove per buscar un espai d’autogestió per a la gent 
jove que jo vull. I és un concepte important, és un matís –és un matís. Jo no sé si seria 
una frase subordinada o no sé com definir-la, però, evidentment, els puc assegurar 
que el compromís que vaig agafar, jo era com a portaveu aquell dia en representació 
de l’equip de govern, és que estem treballant i aviat –i aviat, jo crec que em puc 
aventurar, em sembla, que l’alcaldessa va dir setmana santa aproximadament– 
podrem tindre ja una iniciativa al respecte en aquesta qüestió. 

Per tant, donarem resposta, evidentment, a aquesta petició que demanen. I ho torno a 
repetir, encantat de debatre, encantat de comentar i confrontar idees. I si hi ha una 
partida determinada que es pot reconduir i enfocar cap a una altra activitat, ho farem, 
però ara per ara el projecte que es plantejava és un projecte plenament vàlid. 
Treballem-lo, analitzem-lo, si vol el treballem conjuntament. I a partir d’aquí, doncs, 
invertim en una proposta que jo crec que tots l’acabarem trobant molt interessant. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol fer unes 
reflexions finals. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, breument. En primer lloc, 
evidentment, doncs, nosaltres sí defensem l’ocupació d’habitatges i espais en molts 
sentits. De fet, l’ocupació d’habitatges és la que ha permès que moltes famílies no 
anessin al carrer, a més que joves s’autogestionessin, etcètera, però que moltes 
famílies no anessin al carrer. Per tant, evidentment, defensem l’ocupació d’habitatge, 
simplement perquè quedi clar. 

Després, l’UdG i l’Ajuntament treballaran conjuntament. Evidentment, nosaltres també. 
Ens sembla molt bona idea i molt interès. Però a mi, la veritat, em sembla que no és el 
que ha estat fent durant aquest temps, no és el que ha estat fent, treballar plegats, ni 
tan sols fer-ho pensant en els joves. 

Em reitero, diguéssim: doncs, aquest projecte és un projecte que tenia molt poca base. 
I, de fet, jo crec que és molt evident quan avui és la primera vegada que rebem una 
explicació una mica decent –una mica decent– del que representa aquest projecte i del 
que ha pensat aquest projecte. Perquè a l’últim Ple jo li vaig fer la mateixa pregunta i 
no va ser pas capaç d’explicar-me una mica més a fons què representava aquest 
projecte, ni tan sols em va dir que tenien aquest projecte redactat. I, en canvi, avui 
m’apareix que el tenen redactat. Doncs, què em va contestar a l’últim Ple? Clar, si 
vostès no responen al Ple el que realment estan treballant, doncs, aquesta és la 
informació que tenim nosaltres. 
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Llavors, em penso que fan una mica de trampes al solitari aquí. Jo crec que les ofertes 
que va fer als joves, amb el que m’explica, és que no va entendre gens quina era la 
demanda d’aquests joves –d’aquests joves. I en tot cas, en la moció jo no parlo 
d’aquest…, o sigui, a la moció, tot i que faig referència al col·lectiu de joves, 
precisament la proposta –i aquí vaig al que em diu el senyor Ribas– no especifica que 
hagi d’anar destinada a cap col·lectiu concret, sinó, al contrari, parlo d’un projecte 
d’espai autogestionat per a joves. I, evidentment, els joves de tota la ciutat, tots aquells 
que vulguin sumar-se a un projecte d’aquest tipus. I tampoc li dic ni que hagin de 
facilitar un espai ni… No, dic un projecte d’espai autogestionat. Això accepta moltes 
fórmules. 

De totes maneres, avui ens votaran en contra d’aquesta moció, però sí que li accepto 
el diàleg, evidentment. Perquè espero que a diferència del que ha passat fins ara, 
doncs, vostè sí ens tingui al corrent, puguem sumar amb vostès i pugui, doncs, sumar 
tota aquella gent que vulgui per treballar cap a aquest projecte d’ajuntament, 
universitats pensat per als joves de la ciutat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Passem a la votació. 

Vots a favor d’aquesta moció? 
Vots en contra? 
 
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, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i els vots a favor dels grups 
municipals d’Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, la moció que presenta el Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona per a la realització d’activitats de la participació juvenil. 

 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Vots a favor: 
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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. 
  
 

PART DE CONTROL 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara passem a 
la part de control. Si hi ha intervencions? Digui senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. És en relació amb 
un decret que hem trobat i, per tant, ja li preguntaré pels que suposo que vindran més 
endavant, perquè si aquest és d’una cosa del 20 de setembre i el firmen el 24 
d’octubre és perquè van una mica desplaçats. 

Però és amb relació al cost que va tenir per a tots els gironins i les gironines el fet que 
vostè hagués d’anar a declarar a davant de l’Audiència, perquè hem trobat un decret 
on diu que això ens va costar, doncs, 500 euros, perquè vostès aquell dia van decidir 
que llogaven un equip de megafonia perquè vostè pogués fer un discurs abans d’anar 
a declarar. Sincerament, crec que aquests diners se’ls podria estalviar. I, per tant, 
també li demano ja que ens avanci quin cost han tingut per a tots els gironins i les 
gironines les pantalles gegants que ha col·locat a la plaça del Vi per seguir els plens 
del Parlament que vostè ha considerat que eren importants per a vostè i per a aquella 
gent que vostè defensa. I què ens ha costat totes les vegades que ha ficat megafonia, 
«micro» i fins i tot escenari per vostè recrear-se i fer els seus discursos en defensa de 
la independència i de la república. 

Si només un equip de so per mitja hora costa 500 euros, crec que es poden fer 
números. I la veritat és que la factura de la independència un cop més a tots els 
gironins i a les gironines ens costa allò que no ens hauria de costar. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir: Gràcies. Més part de control? Senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Un parell de preguntes. La primera 
referent…, hem vist un decret de col·laboració amb la Fundació Ciutat Invisible per a 
unes jornades, dues jornades en concret, el que ens agradaria saber bàsicament és si 
aquesta col·laboració podria incorporar d’alguna banda, doncs, que s’informés els 
regidors i regidores, tenint en compte que hi ha una aportació pública d’aquestes 
jornades, per poder-hi assistir o no. I de l’altra, fins a quin punt podem garantir que 
totes aquelles aportacions en aquestes jornades en concret, però en les jornades en 
general de fundacions publicoprivades que fem, allò que dèiem de garantir el màxim 
de públic i de garantir el màxim d’expansió per a la formació, doncs, sigui un fet perquè 
aquestes aportacions públiques que ens poden semblar bé reverteixin sempre al 
màxim de la ciutadania i no quedi en un petit club de persones que hi poden assistir. 
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I la segona és al voltant d’un esdeveniment que hi va haver a les Fires. Ja hem 
defensat abans moltes coses que havien passat durant les Fires, però hi ha una cosa 
en la qual no podem estar d’acord i que volíem preguntar, que és l’activitat de la 
baixada d’andròmines, que s’organitza també en el marc de les fires populars, en què 
tot i que l’Ajuntament no fa cap aportació, resulta que va haver-hi una empresa, en 
aquest cas Orange, que va donar 7.000 euros a l’Ajuntament o l’Ajuntament va fer 
publicitat d’aquesta empresa…, no gratuïtament, a canvi de 7.000 euros, sense que 
els organitzadors de la baixada d’andròmines fossin conscients en cap cas que la seva 
activitat estava sent mercantilitzada pels interessos de l’Ajuntament sense que les 
entitats ho sabessin. 

A nosaltres això ens sembla no només una manca de respecte per les entitats que 
munten la baixada d’andròmines, sinó una utilització d’una activitat popular sense cap 
mena de justificació. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, hem llegit un decret en relació 
amb un camí segur de l’Annexa, ens semblava, doncs, que el camí segur de l’Annexa 
ja estava fet. No sé si és alguna cosa que faltava per fer a aquest camí. 

I, llavors, volia, doncs, aprofitar per dir que vostès es van comprometre a fer una sèrie 
de camins segurs, i com anem una mica la planificació d’aquests camins. Perquè si 
ara estem recuperant el de l’Annexa que en teoria ja valia per a l’any passat, em penso 
que anem una mica tard en el calendari. Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Hem vist que instal·len un senyal vertical 
informatiu a la plaça Catalunya i ens agradaria saber quina és la intenció i sobre què 
informarà. Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
hem vist en un decret que contracten el senyor Josep Ramoneda, exdirector del 
CCCB, per fer de comissari del Festival de Literatura Girona-Olot, MOT. Jo primer de 
tot felicitacions, eh?, perquè és un gran fitxatge realment. I suposo que farà un 
programa molt bo per a un festival que realment és prestigiós i que va agafant cada 
vegada més importància. 

La pregunta és simplement: de cara a la propera edició, tenint en compte que hi 
juguen dos ajuntaments, com es parteixen les despeses del festival? Si pot, i si és 
complicat, doncs, un altre dia. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): A veure, respecte a la pregunta 
de les despeses, tingui en compte que les pantalles estaven posades ja perquè hi 
havia el tema de les Fires i, per tant…, doncs, el pregó; per tant, que no va suposar 
cap despesa, perquè ja estaven col·locades i no va suposar absolutament res. 

I respecte a l’anterior, al que ja vostè coneix el preu de la megafonia, escolti, tingui 
present que es cridava a declarar en qualitat d’investigada l’alcaldessa de Girona –no 
la Marta Madrenas, no la Marta Madrenas; l’alcaldessa de Girona–, per cert, sense 
que hi hagués intervingut cap jutge, en qualitat d’investigada sense que hi hagués 
intervingut cap jutge, i va crear una alarma social molt important, eh?, va crear una 
alarma social molt important, perquè això va ser absolutament inaudit, que ningú s’ho 
podia esperar. I, per tant, vaig entendre que també per donar missatge de tranquil·litat 
també a la ciutadania i per explicar què és el que està succeint institucionalment –no 
com a Marta Madrenas–, doncs, em semblava lògic que ens poguéssim dirigir a la 
ciutadania per explicar què és el que estava ocorrent. 

I, escolti, li recordaré que va ser molt necessari perquè hi havia milers de persones 
que van venir. 

Respecte a les preguntes del senyor Salellas, hi havia un tema de Ciutat Invisible. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): És una subvenció que hem donat a Ciutat Invisible 
per a tres jornades diferents. Bé, una és sobre turisme, una altra, sobre ciutadania 
cultural i l’altra, diversitat, arts i educació. 

Són unes jornades que pensem que són d’interès per a gran part de la ciutadania, ja 
no només per la part de turisme, sinó també per la part de cultura. I estan dirigides 
també a part de tota la ciutadania directament també a la universitat. I, per tant, vam 
considerar que aquesta subvenció, doncs, es podia donar per l’interès que 
comportava. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, bé, doncs, 
tindrem per dit el comentari que ha fet vostè i potser és un tema que podem reflexionar 
més endavant, no? No era cap pregunta ni…, ha dit el comentari; doncs, el tindrem en 
compte, més endavant podem parlar dels temes d’esponsorització i en quines 
activitats i en quines no. 

Respecte a la senyora Pèlach, camins segurs… 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Els camins 
escolars segurs, hi ha un compromís segons el Pla de mobilitat que cada any s’ha de 
fer l’estudi de dos camins escolars a diferents escoles. En el cas que vostè comenta, 
que és de l’Annexa-Puigbert, el que s’està fent –ara estem en el projecte i ja estem 
licitant i en breu es començaran les obres– és eixamplar la vorera a 1,80. Així mateix, 
aprofitarem també que es farà aquesta reforma per millorar l’accessibilitat, sobretot 
perquè ara hi ha una persona, però hi ha més persones en uns blocs de pisos, i també 
es millorarà els passos de vianants. Això està dintre del que són els camins escolars. 
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També s’han fet o s’estan treballant a Domeny o bé a Montjuïc, que hem iniciat aquest 
any l’estudi en el qual estem fent les enquestes. Per tant, són processos que són 
llargs, i al cap del temps, com és el cas, doncs, comencem a executar les obres. 
Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I també respecte 
al senyal informatiu, que ha preguntat el senyor Poch, a la plaça Catalunya. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, aquí es tracta de millorar la informació a través 
d’una pantalla gegant que hi haurà allà i que s’informarà. D’aquesta manera evitarem 
el que ja estem acostumats a veure, que és una tanca d’obres en què posa que el 
carrer està tallat. Doncs, allà es passarà aquesta informació, serà molt més visible. I 
també podrem anunciar si hi ha algun tall, que al Barri Vell es donen molt sovint, que la 
gent tingui més visibilitat. És millorar la comunicació. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, finalment, 
senyor Ribas, la petició de la senyora Roca. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, moltes gràcies. Avui ha desvetllat un secret que, 
és clar, com sortia al Ple, però ara ja ho saben tots, ho deuen haver vist. És d’aquelles 
coses que manteníem en secret. Però, bé, jo crec que és un bon fitxatge. En Josep jo 
crec que donarà un to i quan he pogut parlar amb ell, i a més amb la temàtica d’aquest 
any del MOT, jo crec que serà molt interessant. 

I quant a com ens repartim les despeses: bé, són dos caps de setmana, un cap de 
setmana a Girona i un cap de setmana a Olot. Es fa la mateixa temàtica, potser 
podríem algunes cosetes més nosaltres amb el Més MOT, més accentuades, cadascú 
es paga allò de la seva ciutat, i es despeses de promoció general van repartides per 
meitats. Bàsicament és això. 

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

25. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passem, doncs, ara a precs i 
preguntes. Senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo voldria fer 
primer un prec a nivell general a tot el Govern, i és demanar que compleixin el ROM 
que encara tenim vigent i contestin les preguntes que els passem per escrit en el 
temps que marca el mateix ROM. Nosaltres hem presentat una bateria de preguntes 
amb relació a tot el tema del no-compliment de l’ordenança de civilitat davant de 
l’empaperament de la ciutat i encara estem esperant que se’ns respongui. Ho hem fet 
amb preguntes molt concretes. I, per tant, demanaria, si us plau, que…, ja no les 
últimes, que són de fa quinze dies, però sí les de fa un mes i mig, que ja haurien 
d’estar contestades. Per tant, el prec és, si us plau, contestin les preguntes tal com 
marca el ROM. 
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I, llavors, jo voldria fer-li una reflexió i alhora una pregunta directament a vostè, 
senyora alcaldessa. Miri, el dia 8 de novembre va haver-hi una vaga política 
convocada que no va rebre ni tan sols el suport dels sindicats majoritaris, la qual aquí 
a la ciutat de Girona es va traduir en un tall de les vies de l’AVE, al qual hem sabut que 
vostè va participar. Miri, aquest tall de les vies de l’AVE va perjudicar centenars de 
gironines i gironines que a causa d’això no van poder desenvolupar la seva activitat 
normal i, per tant, van veure trepitjats els seus drets a no fer vaga. Perquè hi ha el dret 
de vaga, però també el dret a no fer-ne. I, per tant, aquest tall de vies va perjudicar 
greument la llibertat d’aquells que no volien fer vaga o tan sols volien agafar l’AVE per 
anar-se’n de compres perquè sí feien vaga. Per tant, sigui quina sigui, van veure 
trepitjats els seus drets.  

Per tant, nosaltres el que li demanem és una explicació del perquè això es va permetre 
a la ciutat de Girona i vostè va participar-hi, i una disculpa, una disculpa per haver-hi 
participat, perquè vostè va ser, doncs, part d’aquest grup de persones que al meu 
mode de veure i del meu grup irresponsable va fer que altres persones veiessin 
trepitjat el seu dret a no fer vaga i, per tant, a desenvolupar la seva vida normal. 
Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. A l’últim Ple li vam fer un 
seguit de preguntes que no ens va contestar, les hi vam entrar per escrit, però tampoc 
ens ha contestat, si ens pot dir quan ens contestarà les preguntes, alcaldessa. 

Una segona pregunta, i és si ens pot confirmar si s’ha fet efectiu el pagament de més 
de 7.000 euros a l’empresa encarregada de la pirotècnica del castell de focs; si és 
aquest l’únic pagament que es farà a l’empresa; si queda tot resolt amb aquest 
pagament i si assumirà vostè o el seu grup polític el pagament d’aquesta factura, 
doncs, entenem que no es produeix l’anulació per un cas de força major. Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Gràcies. Dos precs, que el senyor Alcalà en 
té coneixement, però més que tot pensant en els propers pressupostos a veure si es 
poden incloure, almenys la gent d’allà ho agrairia. Un és del Pont Major, el mes de 
gener vaig fer una petició…, el mes de gener d’aquest any una petició: a darrere de 
Can Camaret hi ha un accés al disseminat 3, 4, 5 i 6 que estan sense llum pública de 
tota la vida. Llavors, amb l’associació de veïns i els mateixos veïns, doncs, vam fer 
aquesta petició. I he rebut una comunicació tècnica que diu que s’ha de tirar endavant 
l’actuació i la despesa, evidentment. I és una proposta de set punts de llum solar, a 
2.500 cadascú, que és el que he rebut. 

Quant a l’altre prec, seria per a Campdorà. En aquest no hi ha cap valoració, però com 
vostè sap, en el camí d’accés a la incineradora des de la carretera C-255, és a dir, on 
els camions trenquen per anar a la incineradora, hi ha un tram d’un centenar de 
metres, o potser no hi arriba, que la carretera és molt estreta. Llavors, ja algun veí l’ha 
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vingut a veure. Es demana eixamplar aquest tram i, per tant, se suposa que hauríem 
d’iniciar el tema de l’expropiació i després la possible actuació. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyora Riera… 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Bé, jo només tinc un prec per al regidor 
Berloso: respecte a la Taula de Neteja, que s’havia d’haver fet amb els veïns del barri 
de Domeny, com vostè ja sap estan molt preocupats pel tema de la neteja, en fan molt 
de seguiment. La veritat és que hi estan treballant, molt implicats. I demanen, doncs, 
que es convoqui… Bé, es va haver d’anular dos cops per temes d’agenda, no recordo 
ben bé per què era, i estan demanant que es convoqui al més aviat possible. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Una pregunta i llavors uns precs. La pregunta 
és per a la regidora Palau, que és un tema que vostès ja ha portat, eh?, per tant, no és 
amb cap malícia, sinó que en la valoració que van fer de Fires jo no hi vaig poder ser i 
no ho he llegit a premsa, si es va fer valoració del protocol d’assetjament, que estava, i 
ho vam pactar amb diferents grups municipals, en període com de prova en aquestes 
Fires, per saber quina havia estat la valoració que en feien. 

I una sèrie de precs al regidor Berloso. He llegit unes declaracions en què s’inicia una 
campanya sancionadora en comportaments incívics amb les bicicletes. Vostè ja sap 
que en algunes zones de la ciutat, però sempre d’acord amb la plataforma Mou-te en 
Bici s’havien iniciat campanyes de sanció concretes en zones molt conflictives. El prec 
o la pregunta és si es contempla de la mateixa manera la contractació dels agents 
bicívics i del repartiment de fulletons, que, de fet, ja estan impresos. I, per tant, si en 
paral·lel a aquesta campanya es contempla la contractació d’aquests bicívics, que 
estava a punt. 

I dos precs molt ràpids també: davant la proximitat del 25 de novembre i dels actes, 
doncs, que s’han de preparar, des del Consell Municipal d’Igualtat i jo mateixa i alguna 
altra representant d’algun altre grup polític, havíem manifestat que els actes 
institucionals no acabaven de motivar la participació de les entitats, doncs, feministes o 
que treballen en l’àmbit d’igualtat, si tenen pensat alguna modificació respecte a 
aquest acte. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, endavant, senyor 
Granados. 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Bona tarda. Hem vist que en el calendari del 2018 no s’ha posat el tema del 12 
d’octubre, tornem a estar com cada any? Home, jo plantejo podríem canviar el 12 per 
l’1 d’octubre, estaria bé aquest canvi. 
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Després, una pregunta al senyor Berloso: resulta que han arribat queixes dels 
treballadors de Trargisa del tema sobre la incineradora, que va sortir a unes notícies 
que es faria un ERO i tal o algunes mesures. Si us plau, han parlat ja amb els 
treballadors o el representant d’ells, si us plau, a veure com està el tema? Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): A veure, jo volia saber com estava el 
mapa de la pobresa energètica; el mapa que s’havia d’elaborar de pobresa en quina 
fase està d’elaboració. 

I, després, demanaria a l’alcaldessa que, si us plau, faci entendre als regidors d’aquest 
Ajuntament que el dret de la vaga és un dret que tenen els treballadors, que ningú té 
dret a tergiversar-la, que era una vaga laboral. I que, si us plau, es tingui respecte 
convoqui qui convoqui la vaga; el que no es pot sentir aquí és que quan els drets, un 
dels drets que tenen o queda en els treballadors s’exerceix, es posi en dubte la seva 
convocatòria. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): S’està referint a regidors de 
govern? 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Bé, aquí s’ha fet un comentari on s’ha 
parlat d’una manera d’una vaga legal convocada, laboral, amb motius que serien 
llarguíssims… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, d’acord. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): …però que hi hagi respecte, si us 
plau. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): En primer lloc, ens agradaria saber 
exactament per què el 8 de novembre, si l’Ajuntament de Girona es va adherir a la 
vaga, va mantenir les seves instal·lacions públiques obertes? Evidentment, els 
treballadors de les instal·lacions tenen tot el dret a anar treballar si volen anar a 
treballar, però això no significa…, o nosaltres entenem que si l’Ajuntament s’adheria a 
la vaga, el que havia de fer era tancar les instal·lacions públiques i, en tot cas, que els 
treballadors que volguessin treballar treballessin a dins sense, diguéssim, obertura al 
públic. 

I, en segon lloc, també ens agradaria saber per què s’ha reposat la bandera espanyola 
a l’Ajuntament, tenint en compte que molt legítimament s’havia tret el 27 d’octubre. 
Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Pèlach… 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, sabem, diguéssim, que està en 
marxa el tema de les subvenció a l’IBI per a les famílies monoparentals, però, en 
canvi, ens consta que una família, doncs, interessada va trucar a l’OIAC i no li van 
saber donar la informació corresponent. Llavors, si us plau, facin un prec, no?, l’esforç 
de fer aquest trasllat d’informació a l’Oficina d’Informació a la Ciutadania, que entenc, 
doncs, que hauria de ser qui hauria d’estar informant d’aquesta subvenció. Primera. 

Després, ho hem dit diverses vegades en el Ple, però és que no fa gaire precisament 
m’hi vaig trobar, vaig (...) un tuit i realment ha tingut molt de ressò aquest tuit, i és 
sobre l’ocupació de l’espai públic per part de les terrasses. Realment, el tema de les 
voltes de la Rambla és preocupant. És preocupant que quan plogui es posin tots a 
sota les voltes i, llavors, la gent que anem circulant pel carrer hàgim de passar per un 
racó, que si ets una mica alt, fins i tot han d’ajupir el cap. Perquè vostès saben, doncs, 
que a la part extrem de les voltes baixa molt. 

Llavors, em penso que és absolutament innecessari i una falta de respecte, diguéssim, 
per a la ciutadania. 

Finalment, el centre d’acolliment del Puig d’en Roca és un dels que vam tenir i es va 
aprovar una moció, torna a estar absolutament sobresaturat. A les últimes converses 
que vaig tenir amb l’aleshores regidora del tema em va dir que estava previst reunir-se 
amb alguns representants de la Generalitat. Bé, si no m’ho pot respondre ara, doncs, 
sí que sàpiga que és una cosa que em preocupa i, llavors, saber una mica si s’ha 
informat una mica sobre aquest tema, si sap com es fa, si s’ha preocupat. Crec que tot 
i ser una cosa de la Generalitat, doncs, ens correspon també com a ciutat preocupar-
nos d’aquest equipament i de la situació greu realment que s’hi està vivint. 

Res més. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Cap? D’acord. 
Senyor Terés… 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La primera 
pregunta és amb relació al tècnic de cooperació, de solidaritat de la casa, de 
l’Ajuntament, que se’ns ha comunicat que ha hagut de cessar en les seves funcions, 
deixa d’ocupar la plaça que ha ocupat molt efectivament durant tots aquests últims 
anys, i dels quals tots els que en som coneixedors hem valorat molt positivament. Però 
ens ha sorprès molt aquesta decisió i ens agradaria, doncs, si ens poden donar 
explicacions amb relació a aquest fet. 

L’altra pregunta té a veure amb el Pla local d’habitatge, voldríem saber en quina 
situació es troba –ja sé que la regidora, doncs, ara mateix encara es deu estar situant. 
Però sí que és veritat que és un tema que ja portem bastant de temps al darrere i no 
n’acabem de veure resultats a la llum pública. I, per tant, doncs, imaginem que s’hi 
està treballant, però sí que voldríem saber-ne detalls. 



 
 

245 
 

L’altra pregunta, per a la regidora Muradàs, té a veure, doncs, amb la moció de la 
cultura científica –abans s’hi ha fet referència per part de la regidora Eli Riera, però 
nosaltres ja teníem previst de preguntar en relació amb aquest tema. Justament 
aquesta setmana, del 10 al 19 de novembre, s’està celebrant la Setmana de la 
Ciència, organitzada per la Fundació Catalana de la Recerca, i sabem que 
l’Ajuntament hi ha participat amb un parell d’activitats. I, per tant, ens semblava que 
era una bona excusa, doncs, per preguntar sobre la situació actual d’aquesta moció 
que preveia la constitució d’una taula on participarien els diferents agents que 
intervenen en aquest tema. I ens agradaria saber, doncs, com està l’elaboració del 
reglament per poder constituir aquesta taula i la resta de mesures previstes en la 
moció. 

I, per últim, un prec, que no sé ben bé a qui adreçar, però té a veure amb el tema de la 
neteja del riu Ter. És un tema que ja hem comentat en aquest Ple alguna vegada. Som 
coneixedors, i suposo que vostès també, doncs, perquè a les xarxes socials i en 
alguns mitjans de comunicació es dona a conèixer la feina que fa la brigada 
autoanomenada del Salabret, però ells duen a terme una acció que és ben real. I 
deuen haver vist pels testimonis gràfics que recullen bosses bastant grosses, doncs, 
de residus i deixalles que ocupen els nostres rius i que, de fet, jo cada vegada que els 
veig em fa avergonyir, per una part, pel comportament incívic d’aquells qui llencen, 
evidentment, la brossa en el riu, però també, doncs, perquè no som capaços com a 
institució de mantenir els nostres rius nets, més enllà de a qui correspon la 
responsabilitat d’aquesta tasca, no? I, per tant, d’alguna manera crec que valdria la 
pena, i el prec va en aquest sentit, que com a mínim si no som capaços de determinar 
a qui li correspon aquesta responsabilitat, si és a l’ACA, si és al mateix Ajuntament, 
com a mínim, donar el màxim suport, perquè aquesta brigada està duent a terme una 
feina molt encomiable. I, per tant, donar-los suport amb el material que puguin 
necessitar o amb aquells estris que els puguin fer falta, crec que estaria bé. Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, una única pregunta: miri, el carrer Costabona, 
just enfront del parc de la Núria Terés i el carrer Manel Viñas, hi ha una tanca 
provisional des de fa molts de mesos per impedir que algú caigui a la sèquia Monar. 
Però això porta molts i molts de mesos, ens agradaria saber, si us plau, quan posaran 
fil a l’agulla i es convertirà en definitiu. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. I, senyora Roca… 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Una sola pregunta. 
Penso que és per al senyor Alcalà, però no ho sé ben bé. Fa molts mesos vàrem 
aprovar per unanimitat una moció que parlava de posar més lavabos públics a Girona, 
i voldríem saber com està el tema. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Començarem 
per ordre de regidors, si els sembla. El senyor Sastre… 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. La primera pregunta 
era de la senyora Ester Costa referent al mapa de la situació socioeconòmica, un nom 
que s’escau més que no pas el que coneixem com a mapa de pobresa, perquè també 
entra en altres condicions que no només són el nivell de renda, sinó també, per 
exemple, el tema de les desigualtats entre diferents barris que pot tenir la ciutat de 
Girona. 

Evidentment que és un tema que encara hem estat en fase de fer el traspàs de 
funcions amb el regidor Manuel Martín, i em consta –i ell em pot corregir si 
m’equivoco– que aquesta és una qüestió que està força madura. En les properes 
reunions que tinc amb la UMAT també per prendre més possessió de ja el que és el 
nou càrrec, de les noves competències, és un dels temes que està a sobre la taula. 
Però ara mateix, a falta ja de tenir-ho definitivament, el tema està prou madur i 
esperem que en les properes setmanes el puguem ja fer públic i presentar-lo i poder 
debatre i conèixer aquesta diagnosi de quin és l’estat socioeconòmic de la ciutat de 
Girona; informació que a tots ens interessa, també per poder després prendre 
decisions a nivell polític. 

Després, referent al tema de la neteja del riu Ter, certament és veritat que hi ha 
comportaments incívics en alguns casos que fan que hi hagi en alguns punts, sobretot 
punts molt concrets, un embrutiment del riu Ter. Estem parlant, per exemple, de la 
zona de sota el pont de la Barca; allà hi ha un punt que es va detectar que hi havia 
problemàtiques. Però també hi ha altres punts on la mateixa escorrentia del riu fa que 
la brossa es pugui anar acumulant, com el cas de la presa de l’Aurora.  

Tot això està contractat per part de l’Ajuntament: hi ha un contracte en vigor amb la 
Fundació Onyar, que es fa una neteja. És clar, nosaltres si hi ha una activitat 
voluntària, evidentment que agraïm totes les funcions que faci la gent de manera 
voluntària; ara, la feina es fa, no estem parlant d’unes situacions ni molt menys 
crítiques. Si, en tot cas, hi ha alguna vegada una petició per part d’aquesta gent –que 
encara no m’ha arribat– de poder fer una neteja i de poder proporcionar algun material 
a través de participació, es pot estudiar i, si escau, poder ajudar-hi en aquest sentit. 

Després, el regidor preguntava pel tema de la sèquia Monar, si no m’equivoco és 
aquella caiguda de mur de contenció que hi ha hagut a tocar del parc Núria Terés, on 
hi ha (...); ara mateix, des d’Urbanisme s’està redactant el projecte. I la intenció, si no 
hi ha canvis, en el moment en què es facin les actuacions que tenim previstes de 
reforma de la sèquia Monar, si ens arriba a temps aquest projecte, ho executaríem tot 
conjuntament. És a dir, quina és la intenció? Ara mateix a la sèquia Monar hi ha dues 
obres ja contractades: aquest que tenim el projecte pendent més l’obra més grossa de 
la pilastra. Intentarem compactar-ho tot en el temps per no fer talls continus de la 
sèquia, i a més a més ara que l’ACA pel tema de la sequera ens ha baixat el cabal de 
la sèquia de 3 a 1 metre cúbic per segon, per fer que tot el cabal passi pel que és el riu 
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Ter. És a dir, intentaríem aprofitar aquests moments, i estem treballant en això. 
Gràcies.  

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

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Respecte a la marxa del tècnic que fins 
ara estava a cooperació, m’alegro de la pregunta, perquè vull fer constar en acta el 
meu reconeixement a aquest tècnic, a aquesta persona que es diu Àngel Vàzquez Viu, 
que vull que consti inclús el nom, el meu reconeixement a la seva dedicació, a la seva 
implicació i a la seva eficiència en una feina que al cap i a la fi ell era un substitut d’una 
plaça de la qual la titular d’aquesta plaça, doncs, ha retornat, i, en conseqüència, 
doncs, ell ha hagut de sortir. Però que sóc el primer a lamentar la seva marxa, perquè 
perdem, realment perdem un gran tècnic i una gran persona. Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Paneque, quan 
vam fer la roda de premsa informativa de com havien anat les Fires es va valorar des 
del punt de vista…, es van valorar moltes coses, es va valorar des del punt de vista 
assistencial, sanitari i no va haver-hi cap assistència, tant des del punt de vista del 
SEM com de Creu Roja, cap tipus d’agressió ni cap lesió des del punt de vista 
d’assetjament. I també van venir els responsables de Mossos d’Esquadra i de Policia 
Municipal i també ens van informar que ells no havien hagut de fer –cap dels dos, 
eh?– cap tipus d’intervenció en aquest sentit. I no tenien en aquell dia, i no crec que…, 
almenys no se’ns ha comunicat, no hi havia cap denúncia posada aquests dies de 
Fires pel tema d’assetjament. 

A la senyora Pèlach, el tema del Puig d’en Roca: evidentment la meva intenció com a 
govern és continuar amb les mateixes línies que des de Serveis Socials s’estan 
continuant. I sobretot en aquells temes que es van creure com a prioritat, a pesar que 
depenguin d’altres estaments, com pot ser en aquest cas que depèn de la Generalitat. 
I estaré amatent a la situació del Puig d’en Roca, i farem, doncs, allò que estigui a les 
nostres mans fer des de l’àmbit municipal. 

I al senyor Terés, el Pla local d’habitatge, evidentment, m’estic situant a l’àrea. Sí que li 
he dir que a les quatre de la tarda estàvem reunits, i es convocarà la Taula 
d’Habitatge, jo diria properament, però ara quan li digui la data –que encara no està 
convocada, eh?– em dirà «és molt enllà». Si no hi ha res de nou serà el dia 19 de 
desembre, ho dic perquè se’n vagin fent a la idea. Però és degut que jo durant uns 
quinze dies, tres setmanes m’absentaré d’aquesta casa i, llavors, ve determinada per 
mi aquesta data. D’acord? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, senyora Palau, 
faltaria el tema dels 7.000 euros, si s’han pagat o no s’han pagat. 
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Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Perdó. A veure, el tema dels 7.000 euros, no s’ha pagat 
res, a hores d’ara no s’ha pagat res. Aquest senyors, quan se’ls va comunicar a 
aquesta empresa, que se’ls va fer un preavís, diguem-ho així, que possiblement no es 
farien els focs, que estàvem parlant i no es farien els focs. I com que era una empresa 
que ve de lluny, doncs, se’ls va preavisar. Ho van entendre, la veritat és que van ser 
molt receptius. Quan ja els vam comunicar a primera hora de la tarda de divendres que 
no es feien els focs, atès que no havien encara fet tota la infraestructura de carregar 
camions, etcètera per venir cap aquí, ells ens van dir que possiblement ens facturarien 
una quantitat. Aquesta quantitat no ha estat pagada, nosaltres estem pendents de 
parlar amb aquesta empresa –que també vostès em consta que també hi han parlat– 
per mirar com compensem o arribem a alguna compensació més. Per tant, de moment 
no s’ha pagat res. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Rodríguez, 
referent al tema de la il·luminació de Can Camaret, efectivament –bé, hem parlat en 
diferents ocasions–, és un carrer que no disposen de llum, que no els arriba tampoc 
per la xarxa, i una de les possibilitats és posar fanals, que és el més ràpid, solars. Però 
ho hem d’acabar de valorar, si cal fer-ho així o de l’altra manera normal. 

Referent al camí d’accés de Campdorà, que també ja ho coneixem, aquí cal obrir un 
procés d’expropiació que hem de valorar com el tirem endavant per poder, 
efectivament, fer que aquest carrer…, si passa un vehicle i hi ha una persona 
asseguda davant de casa seva, doncs, no pot seure. 

Senyora Pèlach, referent al tema de l’ocupació de les terrasses té tota la raó –tota la 
raó. I hem tingut reunions amb els tècnics i ens estem posant amb això, perquè el que 
és un dit han agafat el braç, i això ja hem dit que s’aixequin actes i que se sancioni, 
perquè ja estan avisats també. També es feia un avís que no podien ocupar aquest 
espai, eh?. Si fa fred, doncs, fa fred, i si plou, doncs, plou, però han d’ocupar el seu 
espai. 

I a la senyora Maria Mercè Roca, també referent al tema dels lavabos, també hi estem 
d’acord. Estem treballant, estem fent un estudi dels actuals per veure el pla de millora 
que puguin obtenir i veure les necessitats a la ciutat. Moltes gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Riera, 
referent a la Taula de Neteja de Domeny, és cert, vull dir, que en diferents ocasions –
no dues, em sembla que van ser tres o quatre–, vull dir, doncs, s’ha anul·lat la reunió 
aquesta, no per falta de voluntat de qui els parla, sinó per les necessitats en què es 
trobava l’associació allà. Per tant, doncs, així que puguem la farem. Però pràcticament 



 
 

249 
 

ja li tocarà, com que es fa cada trimestre, doncs, pràcticament segurament li tornarà a 
tocar dintre de la planificació ordinària. 

Senyora Paneque, respecte, vull dir, a aquesta campanya de bicicletes, vejam, sí que 
és cert que hem iniciat una campanya informativa que ha durat aquestes dues 
setmanes. Desconeixia jo el fet que existissin aquests…, perquè la policia en cap 
moment me n’ha fet… M’imagino que ho deu tindre la policia o potser aquells 
mediadors que varen existir en un moment. Me n’assabentaré. Però sí que s’ha iniciat, 
diguem-ne, aquesta campanya que ha anat apareixent tots aquests dies a la premsa i 
que continuarà tota aquesta setmana. Però a la vegada sí que davant de moltíssimes 
queixes per banda de la gent que va, vull dir, pel seu lloc, que és la vorera, que van a 
peu, doncs, sí que vàrem entendre que també ja havíem de començar, diguem-ne, a 
sancionar tot aquell incívic que continua utilitzant la vorera anant en bicicleta. 

A més a més, ja abans de començar aquesta setmana, doncs, si algú incompleix 
l’ordenança també ja vam tindre una reunió amb l’associació Mou-te en Bici, i d’alguna 
manera van quedar avisats. I, bé, varen fer les seves exposicions, però ja n’hem parlat 
amb el Mou-te en Bici. 

Senyor Granados, respecte als treballadors de Trargisa, són moltes les reunions que 
hem tingut amb el Comitè d’Empresa de Trargisa, moltíssimes, moltíssimes; el que 
passa que sí que està en un moment que l’hem aturat, atès que respecte a quan s’ha 
de tancar, vull dir, doncs, la incineradora, que sí que hi ha una data. I també se’ls ha 
informat i quin seria, diguem-ne, el tracte laboral que tindrien, que és un ERO. 
Simplement, doncs, és això. El que passa que després hi ha una planificació, en tot 
cas, d’aquests dos anys que existiria l’ERO, vull dir, que és possible que en la forma 
que hem organitzat, diguem-ne, de recollida per anar a abocar a abocadors, valgui la 
redundància, llavors, com que depèn també si fem els tres ajuntaments que utilitzem la 
incineradora o no –s’està acabant aquesta negociació amb els altres ajuntaments–, i 
després podrem determinar les persones més o menys que s’iran recuperant de l’ERO 
en diferents ocasions perquè puguin treballar a la planta incineradora o de baix, 
depuradora. 

I va ser la setmana passada, divendres passat, vull dir, que precisament vàrem tindre 
amb el president del sindicat que representa d’UGT una majoria de treballadors d’allà, i 
que ens vàrem posar d’acord i per a la setmana que ve, que ja imagino que podrem 
disposar ja d’aquesta nova dada, tornarem a tindre un nou comitè d’empresa a fi i 
efecte d’anar treballant en tot el que tenim pendent allà a Trargisa. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Se sent ara? Sí? 
Crec que no gaire bé, a estones. 

Bé, pel que fa la pregunta que ens ha fet la senyora Veray de les preguntes que fan 
per escrit, que són entrades a Secretaria, dir que…, bé, el ROM marca un mes perquè 
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es respongui. Nosaltres des de Secretaria ho passem a l’àrea corresponent; 
normalment l’àrea que correspon contesta en el termini indicat. Potser hi ha alguna de 
les preguntes que no; vostè mes les passi a mi i jo en faré el seguiment perquè no se li 
hagin respost. Perquè, no sé, pot ser que passi alguna cosa, però intentem respondre 
en el termini que correspon. Per tant, me les passi i jo faré seguiment de les seves 
preguntes. 

Pe que fa al 12 d’octubre –no sé qui em preguntava això del calendari del 12 
d’octubre–, bé, nosaltres el 12 d’octubre… Nosaltres com funcionem és que es pacta 
el calendari anual –ara hem pactat el calendari anual amb els sindicats–, aquest 
calendari, bé, no és el primordial per als sindicats, no hi ha una demanda del 12 
d’octubre, però no obstant no deixa que nosaltres com a govern puguem decidir donar 
facilitats als treballadors que vulguin fer el 12 d’octubre i, per tant, ho podem fer com a 
govern i ho hem fet. Així ho hem fet aquest any. 

Pel que fa al decret…, bé, dels serveis mínims de la vaga, dir que quan hi ha vaga 
s’estableixen uns serveis mínims per assegurar el funcionament dels serveis públics, i 
així ho determina, bé, la normativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
Complint aquesta normativa, establim els serveis mínims, els que nosaltres pensem 
que són mínims. I aquest decret de serveis mínims ha estat pactat amb els sindicats, 
ens hem trobat amb ells, hem pactat. I dir que de 1.200 persones que estem treballant 
en aquest Ajuntament eren 14 les persones que estaven en servei mínim. 

I pel que fa a la informació de l’IBI de les famílies monoparentals, que m’ho ha 
preguntat vostè, senyora Pèlach, dir que acabo d’enviar un mail a la responsable 
l’OIAC dient que a veure si és que els falta alguna informació, si no els ha arribat la 
informació i demà ella em respondrà. Suposo que a aquestes hores, que ja són hores 
d’anar a dormir, ella deu estar dormint. Per tant… (rialles) Bé, no?, són hores d’anar a 
dormir, no? Doncs, suposo que ningú té cap dubte d’això? Doncs bé, això, demà tindré 
la resposta per mail, perquè sempre són molt eficients i em responen a totes les 
preguntes que els faig. Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Gràcies, alcaldessa. Sí, senyor Terés, 
com ja vàrem informar –però és veritat que ens hi hem de posar ràpidament–, estem 
fent una revisió de tots els recursos educatius que són relatius o estan relacionats amb 
la ciència i la tecnologia. Hi ha molta feina en aquesta secció i, bé, no ens hem pogut 
posar encara amb el reglament, però ja he demanat que sigui una de les prioritats per 
poder donar resposta al compliment de la moció. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. I per finalitzar –perquè 
em sembla que no hi havia res de cultura–, senyora Veray, no va ser en absolut una 
vaga política, en absolut. I és més, també va…, vull dir, dic en absolut perquè, a més, 
va passar pel raser del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va dir que en 
absolut es podia il·legalitzar, que es complia amb tots els requisits legals de vaga 
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general. I, per tant, no entenc per què ha dit això de vaga política més que si no pretén 
provocar, però, en fi… 

Dir-li que com a treballadora també, alcaldessa treballadora, sí que jo m’hi vaig adherir 
i jo vaig fer vaga aquest dia. 

I, en segon lloc, respecte a la participació del tall de les vies, jo no vaig participar en el 
tall… (veus de fons), és que és curiós, no?, que sembla que vulguin que contesti coses 
i que donen i interpreten coses que jo no he fet o no he dit: jo no vaig participar en el 
tall de les vies. Vaig anar-hi a dos quarts de vuit del vespre quan s’havia acabat la 
concentració d’aquí. Hi vaig anar precisament per veure com estava, com estava tota 
la gent allà, com de pacífic i de civilitzat va ser aquest moviment. Jo no reconec a 
ningú que hagués sigut el que va liderar o que va participar en aquesta protesta. 

És cert que allà quan estava entrant se’m va fer una entrevista per part d’un mitjà 
espanyol, i que insistien a dir que com era que jo col·laborava en el tall de les vies. 
Acabava d’entrar. I el que vaig dir era que jo recolzaria sempre qualsevol acció que de 
forma cívica i en pau i responsable es fes per mostrar el parer o el rebuig o condemna 
del que fos, que això és llibertat d’expressió. I jo és l’únic que he fet. I em sembla 
molt… I vaig fer això i no vaig fer una altra cosa. I ja poden posar les cares que 
vulguin. 

I respecte a la bandera espanyola, és un tema que és cert que aquí, doncs, hi ha 
criteris diferents, jo ja li reconec: no tinc el mateix criteri que vostès. I jo –i ho he fet 
sempre i no he canviat de posició i també sé que hi ha gent després d’altres 
sensibilitats que ho poden interpretar com una broma o que estic fent mofa–, i ho torno 
a repetir, perquè ha passat en dos o tres plens des que jo sóc alcaldessa i que sempre 
he donat la mateixa explicació: jo reconec els símbols amb la importància que tenen, al 
meu entendre, cadascú pot tenir les seves opinions respecte a això. Jo sempre he 
pensat que si volíem atraure més persones a la causa de la independència, doncs, era 
important no tenir actituds…, no vull dir vexatòries, no vull dir-ho, em passaria; no sé, 
és que ara estic una mica a aquesta hora, la veritat, que ja no penso igual. Actituds 
que puguin suposar un rebuig per part de les persones que se senten identificades per 
aquest símbol. I sempre repeteixo el mateix, només faltaria, anava a dir, és lícit i 
legítim, i tant, només faltaria que qualsevol persona catalana se senti exactament igual 
d’espanyola també, i sé que vostès també ho pensen això, no estic donant cap lliçó a 
ningú. Sé que pensen això també. I, per tant, aquí hi ha la petita diferència, que jo 
sempre he pensat que quan s’hagi de fer la retirada, doncs, d’aquest símbol perquè 
arribarà un moment que, efectivament, l’haurem de fer, a mi m’agradaria fer-ho de 
forma absolutament digna, fins i tot oficial, i dipositar la bandera en el Museu d’Història 
de la Ciutat perquè després pugui ser explicada, etcètera.  

I que jo no crec adequat jugar amb els símbols, perquè poden ofendre persones sense 
la voluntat de fer-ho, perquè sé que no hi ha aquesta voluntat, però pot ofendre moltes 
persones, persones bona gent que sí que són demòcrates, que estan a favor de la 
democràcia i que entenc que els situem, pel símbol que és, en una situació molt 
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complicada d’haver de prendre part, perquè després va de sentiments i no d’una altra 
cosa.    

Llavors, jo espero que entenguin també vostès –ja sé que no tenen cap dubte de quina 
és la meva disposició o el que jo penso respecte a la independència de Catalunya; ja 
no la independència de Catalunya, sinó la república catalana, i que l’hem d’acabar de 
fer efectiva o iniciar fer efectiva–, però, guaiti, jo el tema dels símbols i concretament 
de la bandera espanyola, doncs, no he canviat d’opinió, seguiré pensant igual. I, per 
tant, jo, com no vull que ningú se senti…, doncs, bé, que es maltracta un símbol que 
l’identifica i crec que hem de tenir la millor de les relacions del món amb totes les 
persones espanyoles i les que se sentin espanyoles i les que estimin Espanya, perquè 
és absolutament lícit i legítim i és veritat que hem de teixir més ponts i no trencar-los, 
doncs, en aquest sentit, hem fet el que hem fet, eh? I ho he explicat sempre igual, ho 
hem tractat diverses vegades en el Ple, i jo tornaré a dir el mateix. I sé que els mitjans 
de comunicació s’han pensat que ho deia de «conya», doncs, guaiti, cadascú que faci 
el que vulgui.  

Jo ho he defensat sempre en el Ple, i vostè, senyora Veray, hauria de saber que 
sempre ho he defensat al Ple i, per tant, allò de la broma, doncs, no era cap broma. 

D’acord? Doncs, em sembla que ja està i ja podem donar per finalitzat aquest Ple. 

Moltes gràcies i bona nit. 

I dit això, quan són les dotze i dos minuts de la nit s’aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 
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