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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’AJUNTAMENT EN EL PLE DEL 14 DE 
MAIG DE 2018. 
 
A  la Ciutat de Girona, a dos quarts de nou del matí del dia catorze de maig de dos mil 
divuit es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa – presidenta, senyora Marta Madrenas Mir, i amb 
l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar 
sessió extraordinària urgent. 
 
ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU): 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (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) 
 
Ha excusat la seva absència la senyora Elisabeth Riera Alemany (PSC – CP) i el 
senyor Toni Granados Aguilera (CUP - Crida per Girona). 
  
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. 
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ORDRE DEL DIA 
 

1. APROVAR, si s’escau, la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. 
 

2. DECRETS A DONAR COMPTE AL PLE: 
Expedient 2018007699. Decret de l’Alcaldia de data 8 de maig de 2018 relatiu 
a adquisició 5 participacions socials de l’entitat SUMAR, Empresa d’Acció 
Social, SL. 
 
Expedient 2018007699. Decret de l’Alcaldia de data 11 de maig de 2018 relatiu 
a rectificació error aritmètic de l’Alcaldia número 2018009024 de data 8 de 
maig de 2018 

 
3. RATIFICACIONS. 

Expedient 2018018374. Decret de l’Alcaldia de data 9 de maig de 2018 relatiu 
a nomenament representant consistori a la Junta General de Socis de l’entitat 
SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL. 

 
PROPOSTES. 
Comissió Informativa Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i 
Cooperació. 

 
4. Expedient 2018000108. Previsió despeses d’explotació del sistema de 

sanejament en alta de Girona per l’any 2018. 
 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. 
 
5. Expedient 2018007697. Aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del 

servi d’atenció domiciliària. 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Bé, doncs, molt bon dia. Si 
volen prendre seient, si us plau. 
 
Molt bé. Doncs, com saben vostès que avui és una sessió extraordinària, no hi ha 
informe de Presidència, tampoc hi haurà l’aprovació de la darrera acta, i el primer punt 
de l’ordre del dia, com han pogut comprovar en la convocatòria, de fet, és aprovar la 
urgència d’aquesta sessió. 
 
Saben vostès que hi ha dos motius: el primer és perquè el tema del SAD s’ha 
d’aprovar avui sí o sí, perquè era l’últim dia, i després, també perquè hi ha un altre 
assumpte que ja se’ls ha explicat que era important, doncs, aprovar-lo immediatament 
per poder continuar amb la tramitació. Això era un assumpte nou i, per tant, el vam 
incloure, ja els ho vam explicar. 
 
 
1. Aprovació de la urgència de la convocatòria de la sessió plenària. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Per tant, passaríem, en el 
primer moment, a votar la urgència que…  
(La senyora Pèlach demana per parlar.) 
Sí, senyora Pèlach? 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, en relació amb la urgència, 
volia simplement comentar que nosaltres simplement no estem d’acord amb aquests 
canvis que s’han produït i, per tant, entenem que el Ple s’hauria d’haver fet avui com 
estava previst i, llavors, no hagués ocasionat que haguéssim de fer un ple d’urgència a 
dos quarts de nou del matí. 
 
Per tant, simplement deixar constància d’aquest fet, el nostre desacord amb aquest 
Ple d’urgència. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): D’acord, doncs, ja que vostès 
fan aquest comentari, dir-los que en el seu moment quan es va decidir…, quan vaig 
decidir, efectivament, formar part de la candidatura de Junts per Catalunya va ser 
perquè se’m va proposar que el món local tingués veu i, per tant, es va demanar a cinc 
o sis alcaldes o alcaldesses que formessin part d’aquesta candidatura, i em va semblar 
encertat. En segon lloc, crec que Girona en pot sortir beneficiada perquè està molt 
propera i molt al costat del Govern, perquè els tens allà a la vora, i crec que la ciutat de 
Girona pot sortir beneficiada de poder tenir aquests contactes directes i de conèixer de 
primera mà què és el que s’està preparant i el que s’està coent en el Parlament. 
 
I, en tercer lloc, doncs, jo crec que sabent el moment excepcional en què ens trobem, 
a vegades potser valdria més que ja que és veritat que he de treballar molt més, 
doncs, a vegades potser els demanaria que m’ajudessin més en comptes de criticar-
me tant, eh? Pel moment en què ens trobem. 
 
Però, escolti, és el seu dret, doncs, de fer aquestes manifestacions i també el meu de 
respondre-les. 
Moltes gràcies. 
I ara passaríem, doncs, a votar la urgència d’aquesta convocatòria. 
Vots a favor de la urgència? 
Abstencions? 
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 tres membres, l’abstenció dels grups municipals 
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 tres membres, la 
urgència de la sessió. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la urgència és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 
 
Abstenció:  
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
 
 
 
 
2. Decrets a donar compte al Ple 
 
− Decret de l'Alcaldia de data 8 de maig de 2018 relatiu a adquisició 5 

participacions socials de l'entitat SUMAR, Empresa d'Acció Social, SL. 
 

Primer.- Amb data 26 de març de 2018 l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació va 
dictar resolució d’Alcaldia d’inici d’expedient per l’adquisició de 5 participacions 
socials de l’entitat SUMAR Empresa d’Acció Social, SL entitat de capital 
íntegrament adscrita a la Diputació de Girona per un import total d’adquisició de 
2.696,00€. 
 
Segon.- Amb data 27 de febrer de 2018 la intervenció municipal va emetre informe 
acreditatiu de l’existència de crèdit adequat i suficient per a l’adquisició de 5 
participacions socials de l’entitat SUMAR Empresa d’Acció Social, SL. 
 
Tercer.- Amb data 27 de març de 2018 es va sol·licitar per part d’aquest 
Ajuntament l’emissió d’un informe al Departament de Vicepresidència i Economia i 
Hisenda de la Generalitat de Catalunya relatiu a l’adquisició de les 5 participacions 
socials d’acord a,b allò que disposa l’art. 206.3 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
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Quart.- Amb data 18 d’abril de 2018 el Departament de Vicepresidència i Economia 
i Hisenda de la Generalitat de Catalunya va donar trasllat a aquesta Corporació de 
l’informe emès en sentit favorable per a l’adquisició de les esmentades 
participacions. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Atès el que disposa l’art. 206.3 del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya aprovada pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i a l 
l’art. 30 del Decret 336/88, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals en quan l’adquisició de valors mobiliaris. 
 
Segon.- Atès les que competències  que la D.A.Segona de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic en quan a les competències de 
l’Alcaldia de la Corporació municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
DECRETO 
 
Primer. ADQUIRIR, de conformitat amb l'art. 206.3 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'art. 30 del Reglament de Patrimoni dels 
ens locals, CINC (5) participacions socials de l'entitat SUMAR, Empresa d'Acció 
Social, SL, entitat de capital íntegrament públic adscrita a la Diputació de Girona, 
d'import 539,20 € de valor nominal cadascuna i per un import total d'adquisició de 
2.606,00 €. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS SIS 
EUROS (2.606,00 EUROS) per a l'adquisició de les participacions determinades al 
puntut dispositiu primer amb càrrec a la partida pressupostària 
20181412312085090. 
 
Tercer. CONDICIONAR l'eficàcia de la present resolució a l'aprovació definitiva 
pel Ple de la Corporació municipal del canvi de la forma de gestió de la prestació 
del servei d'atenció domiciliària (aprovat inicialment pel Ple de la Corporació 
municipal en sessió de data 12 de març de 2018). 

 
Quart. NOTIFICAR la present resolució a l'entitat SUMAR, Empresa d'Acció 
Social, SL entitat de capital íntegrament públic adscrita a la Diputació de Girona, 
al Departament d'Intervenció de la Corporació Municipal i a la Regidora 
competent en matèria de serveis socials de la Corporació. 
 
Cinquè.  DONAR  COMPTE al Ple de la present resolució en la propera sessió 
plenària que se celebri. 
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− Decret de l'Alcaldia de data 11 de maig de 2018 relatiu a rectificació error 
aritmètic resolució de l'Alcaldia número 2018009024 de data 8 de maig de 
2018. 
 
Primer.- Amb data 8 de maig de 2018 l’Alcaldia-Presidència va dictar resolució 
(número 2018009024) d’adquisició de cinc participacions socials de l’entitat 
SUMAR, Empresa d’Acció Social, SL entitat de capital íntegrament públic adscrita 
a la Diputació de Girona. 
 
Segon.- Atès que s’ha detectat un error aritmètic en l’esmentat Decret de 
l’Alcaldia ja que l’import total d’adquisició de les participacions és de 2.696,00€ i 
no de 2.606€ com constava a la part dispositiva de l’esmentat decret es fa 
necessari procedir a la seva rectificació. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer.- Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques en quant a la rectificació 
d’errors materials, de fet o aritmètics. 
 
DECRETO 
 
Primer. RECTIFICAR l'error aritmètic existent en els punts primer i segon de la 
part dispositiva del Decret de l'Alcaldia  número 2018009024 de data 8 de maig  
de 2018 que quedaran redactats de la següent manera: 
 
"Primer. ADQUIRIR, de conformitat amb l'art. 206.3 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i l'art. 30 del Reglament de Patrimoni 
dels ens locals, CINC (5) participacions socials de l'entitat SUMAR, Empresa 
d'Acció Social, SL, entitat de capital íntegrament públic adscrita a la Diputació de 
Girona, amb NIF B55023832, d'import 539,20€ de valor nominal cadascuna i per 
un import total d'adquisició de 2.696,00€. 
 
Segon. AUTORITZAR I DISPOSAR la quantitat de DOS MIL SIS-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS (2.696,00 EUROS) per a l'adquisició de les participacions 
determinades al punt dispositiu primer amb càrrec a la partida pressupostària 
20181412312085090." 
 
Segon. NOTIFICAR la present resolució a l'entitat SUMAR, Empresa d'Acció 
Social, SL entitat de capital íntegrament públic adscrita a la Diputació de Girona, al 
Departament d'Intervenció de la Corporació Municipal i a la Regidora competent en 
matèria de serveis socials de la Corporació. 

 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Doncs, el segon punt de l’ordre 
del dia, de fet, són decrets a donar compte al Ple. Atès que el primer també és de 
Sumar i l’altre és un error, de totes formes, ho deixem, però si en el proper Ple hi 
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veiessin algun tema a comentar… Però, de fet, és donar compte només, crec que el 
podem passar. 
 
I el tercer punt sí que és una ratificació. Això primer ho he dit perquè com que 
normalment ho fèiem al final del Ple, però… No sé si algú vol dir alguna cosa sobre 
aquest tema. M’imagino que no, no? Perfecte. 
 
 
3. Ratificacions 
 
− Decret de l'Alcaldia de data 9 de maig de 2018 relatiu a nomenament 

representant consistori a la Junta General de Socis de l'entitat SUMAR, 
Empresa d'Acció Social, SL. 

 
Primer. Amb data 26 de març de 2018 per resolució de l'Alcaldia-Presidència es va 
resoldre iniciar els tràmits per a l'adquisició de 5 participacions socials de l'entitat 
SUMAR, Empresa d'Acció Social, SL entitat de capital íntegrament adscrita a la 
Diputació de Girona per un import d'adquisició de 539,20 € de valor nominal i 
l'import total d'adquisició de 2.696,00 €. 
 
Segon. Amb data 8 de maig de 2018 l'Alcaldia-Presidència va dictar resolució  per 
l'adquisició de 5 participacions socials de l'entitat SUMAR, Empresa d'Acció Social, 
SL. 
 
Tercer. Atès que d'acord amb allò que disposa l'article 14 dels Estatuts de l'entitat 
SUMAR, Empresa d'Acció Social, SL en quant a la composició de la  Junta General 
de Socis es fa necessari procedir a nomenar un representant de l'Administració. 

 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer. Atès allò que disposa l'article 38 del Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats  Locals, de 28 de novembre de  1986 
en quant al nomenament dels representants de la Corporació en les diferents 
entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència 
corporativa. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’ha estat conferides en virtut de 
la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
2018005174, decret de data 13 de març de 2018. 
 
DECRETO 
 
Primer. NOMENAR a la regidora d'Hisenda i Règim Interior i 2a tinenta d'Alcalde 
d'aquesta Corporació Sra. Maria Àngels Planas Crous, membre de la Junta 
General de Socis de l'entitat SUMAR, Empresa d'Acció Social, SL en representació 
de l'Ajuntament de Girona. 
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Segon. NOTIFICAR la present resolució a l'entitat SUMAR, Empresa d'Acció 
Social, SL entitat de capital íntegrament públic adscrita a la Diputació de Girona. 
 
Tercer. CONDICIONAR l'eficàcia de la present resolució a l'aprovació definitiva pel 
Ple de la Corporació municipal del canvi de forma de gestió de la prestació del 
servei d'atenció domiciliària (aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió 
de 12 de març de 2018) 
 
Quart. RATIFICAR la present resolució en la propera sessió plenària ordinària que 
se celebri. 

 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Doncs, vinga, passem al tercer 
punt de l’ordre del dia, que en aquest cas és una ratificació i que després vindrà 
l’explicació. De fet, aquesta és la ratificació del nomenament de la regidora, de la 
tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas per ser la representant del consistori en aquesta 
empresa, eh? 
 
Primer hauríem de votar això. No sé si volen fer alguna intervenció o la volen fer al 
final i ho votem tot al final, potser. Si els sembla, que presenti la Maria Àngels Planas 
tot i després votarem primer la ratificació i després votaríem el punt número 5, del 
SAD, eh? Si els sembla. Per tant, ho podem deixar així, així ho votem tot conjuntament 
després d’haver explicat…, vull dir, per separat, però després d’haver explicat 
l’explicació. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, 
SEGURETAT I COOPERACIÓ 
 
4. Previsió despeses d'explotació del sistema de sanejament en alta de Girona 
per l'any 2018. 
 
Vist que en data 22 de desembre de 2017 el Director de l'Àrea de Sanejament 
d'Aigües Residuals de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA, en endavant) va trametre 
un resum pel que fa el sanejament, de les bases del pressupost de l'ACA, base 17a i 
base 17a bis, que van ser aprovades en sessió del Consell d'Administració de l'Aigua 
celebrada el passat dia 24 d'octubre de 2017. 
 
Que per a l'any 2018 i per tal d'optimitzar la gestió, s'han introduït aspectes 
relacionats amb la tramitació i justificació de les despeses d'explotació i de les 
actuacions de reposició i millores. 
 
Atès que l'ajuntament de Girona, d'acord amb la base 17a d'execució del pressupost, 
en data 26 de febrer de 2018 va sol·licitar a l'ACA adherir-se al sistema de pagament 
a compte per a l'atribució de fons provisional per a l'any 2018. Pel que, durant els 15 
dies primeres de cada mes, l'ACA emet una certificació mensual pel valor de la 
l'atribució de fons provisional (85% de l'atorgament de fons definitiu de 2017) dividit 
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per 12 per cadascun dels conceptes (despeses directes, despeses indirectes 
d'explotació i complement despesa indirecta de gestió de sistemes). 
 
Que aquests imports seran regularitzats de forma quadrimestral durant l'anualitat 
2018. Si l'administració no presenta les certificacions degudament justificades en els 
terminis establerts en la resolució d'atribució de recursos a compte o si la justificació 
presentada presenta errades greus, el sistema de certificació automàtic quedarà 
suspès per aquesta anualitat i quedarà substituït pel sistema ordinari de justificació de 
despesa. 
 
En referència a la base 17a bis Justificació, gestió i validació de les despeses 
directes i indirectes d'explotació de sistemes de sanejament i reposicions i millores, 
s'indica que en el cas que el cost directe d'explotació dels sistemes públics de 
sanejament no resulti, de manera directa i específica, d'un procés selectiu de pública 
concurrència que afecti la totalitat de la despesa del sistema: 
 
− La sol·licitud d'atribució de recursos incorporarà certificat d'aprovació per part  de 

l'òrgan competent de l'Ens Gestor de l'estudi econòmic presentat per l'empresa 
explotadora. Si la despesa es justifica per administració, s'aprovaran les 
previsions de despesa. 

− La despesa es justificarà mitjançant acreditació mensual dels imports destinats a 
les diferents partides: personal, manteniment, reactius, residus, etc. 

 
L'Ajuntament de Girona com a administració competent presta el servei de 
sanejament en alta del sistema de Girona a través de la societat municipal 
Tractament de Residus i d'Aigües Residuals, SA (en endavant, TRARGISA). 
 
Per tal de donar compliment a la base 17a bis d'execució del pressupost, TRARGISA 
en qualitat d'empresa pública prestadora  del servei de sanejament  en alta del 
sistema de Girona, ha presentat en data 25 d'abril de 2018 a l'ajuntament de Girona 
l'estudi econòmic de previsió de les despeses d'explotació per l'any 2018. 
 
L'estudi econòmic, adjunt al annex, preveu les següents despeses d'explotació per a 
l'any 2018: 
 

A. DESPESES DIRECTES D'EXPLOTACIÓ  2.708.083,46 € (més IVA). 
B. DESPESES INDIRECTES D'EXPLOTACIÓ     141.829,83 € (més IVA). 
C. DESPESES INDIRECTES DE GESTIÓ DE SISTEMES  44.816,54 € (més  

IVA). 
 

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ   2.894.729,83 € (més IVA). 
 
Primer. Aprovar l'estudi econòmic adjunt de previsió de les despeses d'explotació per 
a l'any 2018 redactat per TRARGISA, en qualitat d'empresa pública prestadora del 
servei de sanejament en alta del sistema de Girona, d'import: 
 

A. DESPESES DIRECTES D'EXPLOTACIÓ 2 .708.083,46 € (més IVA). 
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B. DESPESES INDIRECTES D'EXPLOTACIÓ 141.829,83 € (més IVA). 
C. DESPESES INDIRECTES DE GESTIÓ DE SISTEMES 44.816,54 € (més IVA) 

 
TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ 2.894.729,83 € (més IVA) 

 
Segon. Comunicar aquest acord a l'Àrea de Sanejament d'Aigües Residuals de 
l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): I, per tant, ara passaríem al punt 
número 4 de l’ordre del dia. En aquest cas, tindria la paraula el vicealcalde, el senyor 
Berloso. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Avui es tracta 
d’aprovar, diguem-ne, doncs, aquest pressupost que s’ha preparat des de Trargisa 
referent als costos que té, vull dir, la depuració de l’aigua. 
 
Saben vostès que fins ara l’ACA havia fixat ella, per la situació que es trobava, un preu 
per metre cúbic, aquest preu no cobria els costos reals de la depuració i, per tant, 
produïa uns dèficits en els diferents ajuntaments, que portem, diguem-ne, a Trargisa, 
doncs, la depuració de l’aigua. 
 
Hem tingut en aquest any passat, vull dir, doncs, diferents reunions amb l’ACA veient 
vejam de trobar una solució a aquest problema i per fi, doncs, l’ACA ha accedit que 
nosaltres es presentés un pressupost dels costos reals que tenim cada una de les 
diferents depuradores que tenim en el territori de Catalunya i que, de moment, ens 
autoritzaria a facturar trimestralment els costos reals, eh?, del que puja, diguem-ne, 
doncs, la factura, el servei de depuració. I que després, en el decurs d’aquest any, 
definiria exactament quina és la quantitat que l’ACA aportaria. 
 
Per tant, nosaltres tenim de termini fins demà per presentar els costos, vull dir –que 
se’ls ha adjuntat a la convocatòria–, i es tracta d’aprovar, diguem-ne, aquest 
pressupost a fi i efecte de fer-lo arribar a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
intervencions. Sí, senyora Pujola… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Per anunciar la nostra 
abstenció en aquest punt. Ja sap, regidor, que crec que aquests números són molt 
subjectius i podríem posar en dubte, per exemple, que un terç de tot el pressupost es 
gastés, per exemple, en sous o la quantitat que han posat per a les despeses de 
laboratori. Per tant, nosaltres no hi posarem pals a les rodes, però no donarem per 
aprovat aquest pressupost que vostès presenten. 
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Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Gràcies. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Excusar la presència de la 
regidora Elisabeth Riera, que justament hauria de ser qui defensés aquest punt, 
perquè és qui forma part de la comissió informativa. 
 
El nostre vot serà una abstenció. Per una banda, veiem alguns avantatges que pot 
tenir el fet, doncs, que aquest traspàs de diners sigui trimestral i ajustat als costos que 
efectivament hi ha, però, per l’altra, com sap, regidor, no estem d’acord en com s’ha fet 
la gestió de recursos humans tant de la incineradora com de la depuradora. Vàrem 
demanar informació que encara no hem rebut. 
 
I tampoc, en no quedar clar com serà la finalització de l’any, pensem, doncs, que el 
més oportú i el més prudent és fer un vot d’abstenció. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Terés… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, el nostre vot serà favorable. Ens sembla, 
doncs, que la depuradora fa una tasca que cal que l’ACA «subsani» en la seva 
totalitat. I, per tant, la millora de la facturació amb aquest sistema trimestral permetrà 
eliminar aquest dèficit que es va arrossegant i que l’ACA tenia amb diferents municipis, 
no? 
Per tant, el nostre vot serà favorable. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Molt bé. Simplement, agrair, vull dir, els seus vots. 
Quant a la senyora Paneque, no em consta que tingui cap informació pendent de 
contestar-los respecte a Trargisa. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, passaríem a la votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, i Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per tres membres, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per 
dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la previsió de despeses 
d’explotació per a l’any 2018 redactat per a Trargisa. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 
 
Abstenció:  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,  Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
5. Aprovació definitiva del canvi de forma de gestió del servei d'atenció 
domiciliària. 
 
Primer. Amb data 12 de març de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment 
la presa en consideració de la memòria justificativa de la modificació de la forma de 
gestió del servei d'atenció domiciliària municipal així com l'estudi econòmic financer i 
el reglament de l’esmentat servei. 
 
Segon. Havent-se sotmès a informació pública la memòria justificativa de la 
modificació de la forma de gestió del servei d’atenció domiciliària municipal així com 
l'estudi economicofinancer i el reglament de l’esmentat servei durant el termini de 
trenta dies mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 57 de data 21 de març de 2018, DOGC numero 7584 de data 22 de març de 
2018 i al taulell d'anuncis de la Corporació no s'ha presentat cap al·legació durant 
l’esmentat termini. 
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FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer. Atès allò que disposa l'article 160 del Decret 179/1985, de 13 de juny,  pel 
qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya 
(ROAS en endavant) en quan al procediment per a l'establiment dels serveis públics. 
 
Segon. Vist allò que disposa l'art. 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de 
Règim Local, en quant a les competències que atorga al Ple de la Corporació per la 
determinació de les formes de gestió dels serveis públics municipals. 
 
Primer. APROVAR DEFINITIVAMENT de conformitat amb allò que estableix l'article 
160 del ROAS el canvi de forma de gestió del servei d'atenció domiciliària municipal 
així com la memòria justificativa, l'estudi econòmic financer i el reglament del servei. 
 
Segon. PUBLICAR el present acord així com el text íntegre del reglament regulador 
del servei d'atenció domiciliària municipal al Butlletí Oficial de la Província de Girona, 
al Taulell d'anuncis de la Corporació i fer-ne una breu referència al DOGC. 
 
Tercer. NOTIFICAR el present acord a la regidora de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials 
així com al seu cap d'àrea. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta):  I ara passaríem a substanciar 
conjuntament la ratificació, que era el punt número 3, i el punt número 5. 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Molt bon dia a 
tothom. Com ha dit el secretari, avui portem a aprovació definitiva aquest canvi de 
gestió. Vostès saben que el 12 de març, enguany, vàrem portar al Ple de la Corporació 
a aprovació inicial la presa de consideració de la memòria i l’estudi economicofinancer 
i el reglament de l’esmentat servei. 
 
Vostès saben que el SAD, el servei d’atenció domiciliària, és una competència pròpia 
dels ens locals; per tant, és una competència de l’Ajuntament. Fins ara aquest servei 
es prestava de manera externa per l’empresa anomenada Accent Social i pel que s’ha 
optat ara és per fer una encomana de gestió a una empresa pública, en aquest cas és 
a Sumar, que és una empresa especialitzada en la prestació d’aquest servei 
assistencial, com es pot comprovar en els seus estatuts, i que no existeix capital privat. 
Si vostès miren les participacions, veuran que és la Diputació de Girona, que són els 
diferents ajuntaments que formen part de Sumar, i també Sumar, que en té deu, de 
participacions. 
 
La configuració de mitjà propi impedeix que dintre del preu unitari hi hagi cap tipus de 
rendibilitat i benefici industrial; per tant, estem a favor de Sumar, vol dir que estem 
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parlant del cost real. I, per tant, el Govern va decidir en el seu moment –que en aquell 
moment encapçalava la regidoria la regidora del PSC Sílvia Paneque–, vàrem decidir 
fer un canvi a la forma de gestió per obtenir una major eficiència i també una major 
eficàcia, no? 
 
Per què la major eficàcia? Per la seva especialització; és una empresa especialitzada 
en la prestació d’aquest servei i entenem que poden complir molt millor els objectius 
de qualitat que s’hagi d’establir, donant més qualitat en aquest servei i també, bé, als 
usuaris del servei. 
 
La major eficiència ve donada per la qualitat-preu, i l’empresa també té una estructura 
tècnica d’alta qualificació. I sabeu que també vàrem dir que incrementarien els 
coordinadors per donar un millor servei, no? 
 
Nosaltres, quan vàrem fer la reflexió, vàrem tenir clar que l’Ajuntament no podria donar 
tan bon servei com pot fer aquesta empresa, com ho pot fer Sumar, a causa del que 
he dit abans, de l’especialització, ja que disposen de personal propi, personal qualificat 
i d’una estructura tècnica, organitzativa i logística de la qual nosaltres no disposem. 
Tenen uns plans de formació molt complets, amb formació obligatòria, formació 
voluntària, plans d’acompanyament, plans de millora. I tot això, doncs, bé, fa 
augmentar la qualitat del servei. 
 
S’ha fet també…, crec que és molt important destacar que s’ha fet un nou 
dimensionament d’aquest servei incrementant les hores de prestació d’aquest servei, 
hem eliminat les llistes d’espera –crec que és important de destacar–, s’ha passat de 
68.000 a 74.000 hores, hem incrementat, per tant, incrementant aquesta atenció 
personal.  
 
I el pressupost és d’1.155.000 euros, que ja quan vàrem presentar el pressupost en el 
seu moment, l’aprovació del pressupost, ja vàrem dir que es feia aquest increment per 
a quan féssim aquesta encomana de gestió. 
 
Per què s’ha fet aquesta evolució? Bé, perquè som una societat que cada cop hi ha un 
percentatge major de gent gran, cada vegada hi ha més gent gran i vivim més anys, 
que està molt bé, i que les administracions ens hem d’adaptar a aquesta realitat i 
també a les noves necessitats que s’estan creant, no? I, per tant, volem tenir garantida 
que la gent gran estarà ben cuidada. I des de l’Ajuntament, sempre hem tingut clar que 
mai desatendrem gent gran i la gent més desvalguda. 
 
Augmentem, per tant, aquests recursos econòmics, que es destinaran, com he dit 
abans, sobretot a eliminar les llistes d’espera. Perquè nosaltres no podem demanar a 
una persona que s’esperi, que s’esperi a necessitats tan vitals i tan bàsiques com és 
netejar la casa i com és el menjar a taula. I això crec que ho podem fer gràcies a la 
gestió que ha fet aquest govern i que hem de tenir clar que la màxima prioritat per a 
nosaltres són les persones, les famílies, jo crec que ho ha dit sempre l’alcaldessa, ho 
han dit sempre els membres d’aquest govern i que aquest nou servei d’assistència 



15 
 

domiciliària és un exemple del que estic dient, que per nosaltres les persones, les 
famílies, i la gent gran encara més, són la nostra prioritat. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltíssimes gràcies. 
Intervencions, doncs? 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): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Miri, començaré 
pel final de la intervenció de la senyora Planas, efectivament crec que l’atenció a la 
gent gran és una prioritat per tots els regidors que estem aquí i la veritat és que 
nosaltres celebrem que hi hagi aquest increment de pressupost. Perquè al final aquest 
increment que ara ella parlava no era tant de quina empresa la dugués a terme, sinó 
del pressupost que l’Ajuntament i per tant, en aquest cas, el Govern hi destinés. 
 
Saben que nosaltres vam tenir les nostres reticències perquè hi havia coses que no les 
vèiem clares a l’hora del canvi de gestió. Bé, aquestes reticències les hem superat, 
cada vegada que hem demanat una explicació ens l’ha donat, però també no volem 
que es caigui en el cofoisme i el dir «ho tenim tot fet». Parlem d’eficiència, d’eficàcia, 
de millora de qualitat. Donem per fet que això hi serà. Home, jo crec que no es poden 
relaxar, quan vam donar el servei d’atenció domiciliària a l’empresa que ho portava fins 
a dia d’avui, que no vinc aquí a defensar-la, sinó simplement la van donar a una 
empresa que fins a dia d’avui l’ha desenvolupat, també es pensava que era la millor, 
que compliria, que posaria més personal, per tant, que complirien els requisits del 
contracte que se li estava donant. Després s’ha demostrat i s’ha vist, perquè en aquest 
Ple hem tingut de parlar més d’una vegada que no va ser així. I, per tant, tot allò i la 
intervenció que feia en aquell moment la persona del govern que portava aquesta àrea 
i ens explicava lo bo que era i lo bé que aniria el servei d’atenció domiciliària en mans 
de l’empresa que s’havia donat, doncs va resultar que no ha sigut així. 
 
Jo el que demano, doncs, és que ja sé que ara és diferent i és una empresa pública, 
però no per ser una empresa pública funciona el cent per cent bé i des de la primera 
vegada. Per tant, jo el que demano és que s’estigui amatent, que s’estigui vigilant, que 
realment aquesta eficiència, aquesta eficàcia i aquesta millora de la qualitat del servei 
sigui real, que l’increment de les hores es faci, que l’atenció que rep la gent gran a 
Girona sigui bona, perquè es poden fer més hores, es pot arribar a més gent, però es 
pot donar un tracte dolent i això també ho hem de vigilar. I no poso en dubte la 
professionalitat dels professionals, sí que el que demano és que des d’aquí no ens 
relaxem perquè hem canviat l’empresa i, per tant, ja ens hem tret de sobre els 
problemes que hem tingut en aquests últims mesos, que tots hem lamentat, per tant, 
que no ens n’oblidem, que no ens pensem que està tot resolt simplement per aquest 
canvi i que estiguem vigilants, estiguem amatents i sobretot que a la mínima que 
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veiem que no es compleix amb allò demanat i amb allò estipulat, doncs se’ls cridi 
l’atenció. 
 
Perquè moltes vegades crec que hem tingut problemes, no només amb aquest, sinó 
també amb altres contractes en aquest Ajuntament, per la deixadesa de cridar l’atenció 
des del primer moment allò que vèiem que no estava funcionant correctament. I 
possiblement si tu des del primer moment crides l’atenció quan veus alguna cosa que 
no funciona correctament, la pròpia empresa, sigui privada, sigui pública, doncs 
s’autoesmena i canvia i, per tant, això no va a més. 
 
Per tant, nosaltres donarem suport a aquest punt, aquest canvi de gestió i l’encomana 
de servei a Sumar, però sobretot demanem que s’estigui pendent, que s’estigui 
amatent, que s’estigui vigilant perquè estem parlant d’un dels possiblement més 
importants serveis que es dona i que es presta des d’un ajuntament, que és el de 
l’atenció domiciliària. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres donarem suport a 
aquest punt sobretot perquè creiem que aquesta forma de gestió pot ser positiva en 
diversos punts. El primer és perquè reduirà aquestes llistes d’espera en un servei com 
és el de l’atenció domiciliària que es preocupa de la gent gran o de la gent que té 
problemes, és de vital importància i creiem que aquí sí que no hi pot haver cap llista 
d’espera. Parlava vostè d’eficiència i eficàcia, jo crec que s’ha demostrat que aquest 
govern sobretot ha d’utilitzar els mecanismes de control que té perquè realment es 
pugui demostrar aquesta eficiència i aquesta eficàcia. Com bé deia la portaveu que 
m’ha precedit, el fet que ara la nova forma de gestió la porti una empresa pública no és 
garantia que aquest servei s’ofereixi amb eficàcia. Va quedar demostrat que l’empresa 
anterior que portava aquest servei ni ho feia amb eficiència ni amb eficàcia, i per això 
amb aquestes enquestes que es va fer hi havia aquestes queixes de la gent que rebia 
aquest servei. Per tant, jo crec que amb els mecanismes de control que aquest govern 
pot exercir sobre la nova empresa pública que durà aquest servei es podran resoldre o 
s’haurien de resoldre problemes o inconvenients que poguessin sorgir mentre es 
desenvolupa un servei. 
 
Per tant, si vostès exerceixen aquests mecanismes de control i el servei millora i es 
redueix a les llistes d’espera, tindrà el nostre suport. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque... 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Evidentment el nostre vot 
serà favorable, ho ha estat en tot el procés i, de fet, nosaltres el vàrem iniciar. Va estar 
per tres eixos fonamentalment o tres aspectes van ser els que ens van impulsar 
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aquest canvi de gestió. Per un costat, la millora del propi servei, de la prestació del 
servei, d’això n’hem parlat molt i no reiteraré els arguments que ja hem defensat en 
altres plenaris i les portaveus que m’han precedit també n’han fet esment. En segon 
lloc, per la millora de l’usuari i del seu entorn familiar. D’això n’hem parlat poc, però és 
important també que s’hagi millorat amb aquest canvi de gestió la informació que 
reben els familiars de l’usuari. I finalment, i no menys important, i va ser precisament 
un dels aspectes que també ens van motivar aquest canvi de gestió, les queixes 
reiterades del comitè d’empresa i dels treballadors i treballadores. 
 
Fa pocs dies hi havia una assemblea entre la nova empresa pública Sumar i tota la 
totalitat de treballadors i treballadores, al finalitzar l’assemblea, el seu nivell de 
satisfacció era alt, tenen grans expectatives que esperem que es compleixin i que 
l’Ajuntament estigui també amatent al tracte que reben i a resoldre les queixes que 
pugui haver-hi per part del comitè d’empresa. Aquest per nosaltres era un aspecte 
important. De fet, lamentem..., si el Ple hagués estat en horari normal, una 
representació d’aquests treballadors hagués volgut estar aquí veient aquesta fase final 
d’un procés que ha estat llarg, que ells han patit especialment. I, per tant, traslladar de 
part seva, perquè així ens ho han fet arribar, que tenen aquestes expectatives i que 
esperen que l’Ajuntament estigui amatent a aquestes necessitats i a aquesta nova 
etapa que obren amb esperança i amb expectatives. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. En primer lloc, perquè m’he 
oblidat de fer-ho abans, disculpar l’assistència del senyor Toni Granados, que 
precisament per qüestió de l’horari del Ple i la urgència del mateix no s’ho ha pogut 
combinar per venir per qüestions laborals. 
 
En segon lloc, en relació amb el tema de la ratificació, el que sí que ens ha sorprès és 
que aquest representant l’assumís la regidora d’Hisenda i no ho fes la regidora de 
Serveis Socials. Bé, no sé, simplement si hi ha algun motiu específic i ens el poden 
explicar, perquè crec que habitualment són els regidors responsables de les àrees 
corresponents els que assumeixen aquest paper. 
 
I llavors, amb relació al punt concret d’aquest traspàs de gestió a Sumar, nosaltres 
evidentment votarem a favor, estem contents d’aquest canvi, que s’hagi fet de manera 
definitiva, no reiterem tampoc el que hem anar dient altres vegades, entenem que això 
hauria o podria suposar –i esperem que així sigui– una millora del servei però també, 
com deia la senyora Paneque, sobretot una millora amb tot el tema laboral dels 
treballadors i treballadores d’aquest servei. Però com bé deien les portaveus anteriors, 
això no serà així perquè sí, sinó que evidentment requereix que hi hagi un seguiment i 
un control i que se’n faci una valoració per veure si realment aquesta millora es 
produeix i, per tant, el servei i les condicions laborals dels treballadors són les que 
toquen en cada moment. Per tant, esperem que hi hagi aquest seguiment. 
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I el que sí que nosaltres no compartim, i volem deixar-ho clar, és aquest discurs 
d’incapacitat de l’Ajuntament per assumir-ho directament. Vostès en el seu moment 
diuen que van fer els números, van considerar que no era oportú, nosaltres entenem 
que cal deixar aquesta porta oberta. I, en tot cas, sí que el que volem remarcar és que 
com a Ajuntament evidentment hauríem de ser capaços de gestionar aquest servei, 
igual que som capaços de gestionar un servei d’esports, un servei de centres cívics o 
de biblioteques o d’urbanisme de la ciutat. Per tant, no crec que hi hagi un problema 
d’incapacitat o de manca d’especialització, que en tot cas és qüestió d’assumir el 
personal oportú per assumir aquest servei. Per tant, no compartim aquest discurs 
d’incapacitat de l’Ajuntament, sinó simplement vostès han pres una decisió política i, 
d’acord, però no cal per això dir que com a Ajuntament no podem ser capaços 
d’assumir aquest servei. 
 
Per tant, en tot cas, els votarem a favor i esperem que aquest seguiment permeti 
realment que el servei millori i que ho facin també les condicions laborals dels 
treballadors i treballadores. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Terés... 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. El nostre vot 
també serà favorable, ho ha estat durant tot el procés de tramitació d’aquest canvi de 
model de gestió i, per tant, també ho serà en aquesta ocasió. Ens sembla que les 
millores que s’esperen d’aquest canvi de model de gestió es facin efectives el més 
aviat possible sobretot per la qualitat assistencial del propi servei, el que afecta també 
evidentment amb les llistes d’espera i a les relacions laborals de l’empresa amb els 
seus treballadors. 
 
Fer notar també que aquesta debat que ha sortit en totes les intervencions que m’han 
precedit és oportú, és a dir, el model, la forma jurídica del model de gestió no 
condiciona necessàriament la qualitat del servei. I ens trobem en altres casos que 
serveis que es presten de forma directa, que es presten a través d’empreses 
públiques, empreses mixtes o directament a través d’empreses privades tenen 
resultats diferents independentment de la forma jurídica en què es prestin i, per tant, 
cap d’aquests models n’assegura la qualitat. Si bé és cert que evidentment una 
empresa..., un servei propi o una empresa pública l’avantatge que et dona és que tens 
la informació molt més fàcilment. I en el cas de l’aigua, per exemple, seria un exemple 
clar mirant altres municipis que aquesta variabilitat de models de gestió, si bé no 
assegura la qualitat del servei, sí que et permet tenir molt més ràpidament informació 
de com està funcionant aquest servei. 
 
En qualsevol cas, el que ens cal com a Administració és assegurar com saber..., tenir 
la informació de com s’està prestant aquest servei, la qualitat amb què s’està fent i, per 
tant, aquesta funció de control és ineludible per part de l’Ajuntament i és el que 
demanarem, que es faci aquesta funció de control més enllà que s’encomani a una 
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empresa que és pública. És una matèria sensible, afecta les persones i, per tant, crec 
que és la nostra responsabilitat assegurar que es faci bé. 
 
Evidentment per tots aquests motius que hem explicat, el nostre vot serà favorable. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. Doncs senyora 
Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, molt breument. Moltes gràcies a tots els 
grups que ens heu donat suport, us ho agraeixo. Teniu raó, hem d’estar amatents al 
sistema de control, per això en l’encomana de servei sabeu que hi ha tres expedients. 
El primer, que sí que ha d’anar a Ple, el canvi de gestió. El segon és l’encomana de 
servei, que aquí sí que hem fet, hem creat una comissió de seguiment per poder..., per 
tenir el control i, per tant, és importantíssim i teniu tota la raó del món que s’ha de fer 
seguiment. Moltes vegades quan tu treus a concurs una empresa, que és el cas 
d’Accent Social en el seu moment, doncs bé, esperes que donin un bon servei, si no el 
donen..., doncs per això hi ha aquest canvi d’encomana de gestió, per això hi ha 
aquest canvi de sistema. 
 
Sumar està donant serveis i estem absolutament segurs que tindrem un molt bon 
servei perquè..., tot i així seguirem vigilant, perquè Sumar està donant servei a molts 
ajuntaments, a moltíssims ajuntaments. Hem parlat amb pràcticament tots els 
ajuntaments i estan contents de quin és el servei que donen. I, com ha dit el senyor 
Terés, estem parlant d’una empresa pública, per tant, pots demanar informació i a més 
a més també estant dintre del consell d’administració, doncs, podem donar més servei 
i tenir el control econòmic, que és la causa, per això estem també en aquest consell. 
 
M’he reunit també diverses vegades amb el comitè d’empresa i em consta, tal com 
deia la regidora Paneque, em consta que estan contents d’aquest nou model de 
gestió, que hi ha hagut reunions amb l’empresa Sumar i que hi ha una bona entesa i, 
per tant, això ens satisfà com a govern. 
 
Respecte a la pregunta que em feia la senyora Pèlach, per què el presento jo? Perquè 
en el seu moment va haver-hi un..., va ser el moment que estàvem governant amb el 
PSC, va haver-hi una sortida de govern, estàvem ja col·laborant i així ho hem seguit 
fent amb l’àrea, amb la regidora Eva Palau, però sí que en aquell moment sabia jo una 
mica de què anava tota aquesta qüestió. Nosaltres el que hem fet és agafar la millor 
opció, el millor model, sense cap apriorisme ideològic. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla, passaríem primer a la votació, a la ratificació del punt número 3, que és, si 
recorden el nomenament de la tinenta d’alcalde per estar a la... (Veus de fons.) Perdó? 
(Veus de fons.)  
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Ah, no, però les dues coses. He respost les 
dues coses, he dit que hi havia la part econòmica que és la que hauríem de vigilar en 
el consell d’administració. I, per tant, aquesta era la resposta. Les he contestades totes 
dues. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Doncs, per tant, primer votaríem 
la ratificació, si els sembla, i després votarem el punt número 5. Ara de moment 
votaríem la ratificació de nomenament de la tinenta d’alcalde. 
Vots a favor de la ratificació? 
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, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per tres membres, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la ratificació del decret de 
nomenament del representant municipal a la junta general. 
 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la ratificació és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 
 
Abstenció:  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar i Ester Costa Fita. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. I ara passaríem, 
doncs, a l’aprovació o a la votació respecte a l’aprovació del canvi de la forma de 
gestió, punt número 5. 



21 
 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez ( secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat el canvi de forma de gestió del servei d’atenció domiciliària. 
 
 
 
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 i Ester Costa Fita. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,  Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa - presidenta): Moltes gràcies. Doncs tot i 
agraint-los que hàgim pogut fer..., dur a terme aquest Ple avui de forma extraordinària, 
doncs gràcies i fins la propera. 
 
I dit això, quan són les nou i un minut del matí s’aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari en dono fe. 


