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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 9 D’ABRIL DE 2018 
 
A la Ciutat de Girona, a les sis i un minut del vespre del dia nou d’abril 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, amb l’assistència dels regidors i 
regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió ordinària. 
 
ASSISTENTS: 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
Dóna fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

 
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
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Donar compte dels decrets dictats. 
 
Expedient 2017042339. Decret de l’Alcaldia de data 13 de març de 2018 relatiu a 
modificació resolució de l’Alcaldia de delegació de competències a favor de la Juta 
de Govern Local. 
 
Expedient 2017042339. Decret de l’Alcaldia de data 13 de març de 2018 relatiu a 
modificació decret de l’Alcaldia de delegacions genèriques i específiques. 
 
Expedient 2017042339. Decret de l’Alcaldia de data 20 de març de 2018 relatiu a 
nomenament regidors i regidores de barri. 
 
Expedient 2014006854. Comunicació al Ple municipal del número de personal 
eventual. 
 
Expedient 2018010515. Decret de l’Alcaldia de data 16 de març de 2018 relatiu a 
Marc pressupostari exercicis 2018 a 2012. 
 
Expedient 2018002072. Assabentat liqui8dació pressupostària Consorci Centre 
d’Acolliment i Serveis Socials. 
 
Expedient 2018002072. Assabentat liquidació pressupostària Consorci del Ter. 
 

3. RATIFICACIONS. 
 
3.1. Expedient 2018004698.Decret de l’Alcaldia de data 2 de febrer de 2018 

relatiu a reconeixement de la obligació de l’Administració municipal 
d’abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de la 
contractista adjudicatària del Servei d’Atenció Domiciliària per evitar un 
enriquiment injust d’aquest Ajuntament. 

 
3.2. Expedient 2018008555. Decret de l’Alcaldia de data 6 de març de 2018 

relatiu a modificació del decret de l’alcaldia de 31 d’octubre de 2017 en el 
que s’estableix la mesa de contractació amb caràcter permanent amb motiu 
de l’entrada en vigor de la llei 9/2017, de contractes del sector públic. 

 
PROPOSTES 
 
Comissió Informativa d’Alcaldia. 
 
4. Expedient 2018004698. Fer efectiu el pagament de les prestacions realitzades per 

part de la contractista adjudicatària del Servei d’Atenció Domiciliària, per evitar un 
enriquiment injust d’aquest Ajuntament, de les factures número 039620005216FAC 
de 1/12/2016 número 039620005716FAC i número 03962000002917F de 
6/7/2017, a nom de CLECE, SA. 

 
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. 
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5. Expedient 2018001878. Aprovació de l’organigrama de l’Ajuntament de Girona. 
 

6. Expedient 2017047363. Aprovació de l’actualització de la Relació de Llocs de 
Treball any 2018. 

 
7. Expedient 2017047904. Modificació de la plantilla de l’exercici 2018 provada per 

acord de Ple de data 18 de desembre de 2017. 
 
8. Expedient 2016009694. Modificar les prestacions derivades del contracte dels 

serveis de neteja establert amb l’empresa “Eulen SA”. 
 
9. Expedient 2017014142. Declarar la caducitat de l‘expedient de resolució 

contractual iniciat per acord del Ple de 10 d’abril de 2017. 
 
10. Expedient 2018012421. Iniciar expedient per a la resolució del contracte adjudicat 

a la mercantil APARCAMENTS DE GIRONA 2003, SL, per a la construcció i 
explotació de dos aparcaments soterranis situats a la plaça Miquel de Palol i 
Prudenci Bertrana i al carrer Emili Grahit i d’un estacionament per a vehicles en 
superfície al carrer Emili Grahit. 

 
Comissió Informativa d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. 
 
11. Expedient 2017009079. Aprovació definitiva Pla Especial d’assignació d’ús docent 

a una finca d’equipament comunitari identificada com a E dins l’àmbit del projecte 
de reparcel·lació dels Sector Vilablareix – Transports. 

 
12. Expedient 2017028059. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU 

núm. 70. Deixar sense efectes la modificació puntual del PGOU 24 (Sector Mas 
Marroc). 

 
13. PROPOSTES URGENTS 

 
MOCIONS 

 
14. Expedient 2018012479. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans per a 

la celebració d’activitats en el arc de l’any Europeu del Patrimoni Cultural de 2018. 
 
15. Expedient 2018013052. Moció que presenten els grups municipals d’ERC-MES i la 

CUP-Crida per Girona en suport a les persones encausades de l’Espai Antiracista 
Salt-Girona per delictes d’odi i associació il·lícita. 

 
16. Expedient 2018013094. Moció que presenta el grup municipal de CiU a 

l’ajuntament de Girona en suport a proactiva Open Arms. 
 

17. Expedient 2018013097. Moció que presenta el grup municipal del partit popular 
català, demanant la dimissió de l’Alcaldessa Marta Madrenas. 
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18. Expedient 2018013100. Moció que presenta ERC-MES per potenciar el servei 
municipal d’emprenedoria. 

 
19. Expedient 2018013107. Moció de la CUP-Crida per Girona er sancionar empreses 

subministradores de llum per talls indeguts a gironins i gironines. 
 

20. Expedient 2018013112. Moció que presenta el grup municipal de PSC-PM per 
l’establiment de mesures per afavorir l’inspecció tècnica dels edificis de la ciutat de 
Girona. 

 
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 2018000690 a la número 
2018006425, des de 1 de març de 2018 a 31 de març de 2018. 
 
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals,d e data 2 de març 
de 2018 (ordinària), 9 de març de 2018 (ordinària), 16 de març de 2018 (ordinària), 23 
de març de 2018 (ordinària) i27 de març de 2018 (ordinària). 
 
21. PRECS I PREGUNTES. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, molt bona tarda. 
Disculpin aquests dos minuts de retard. Donaríem inici al Ple ordinari del mes d’abril. 
 
El primer punt de l’ordre del dia seria el d’informes de Presidència. En aquest sentit, 
doncs, saben que sempre fem una mica de referència al que és el mercat del treball o 
de l’ocupació a la nostra ciutat. Tot i que enguany potser haguéssim pogut fer 
referència a aquell altre estudi que es va presentar a premsa –ja ho saben– sobre el 
mercat de treball a la ciutat de Girona més concret, més específic que vam fer, però 
que ja coneixen, tornaré a fer, doncs, el que fem cada mes de forma ràpida, eh?  
 
Que és, doncs, posar de manifest que enguany, en acabar el mes de març les 
persones que consten inscrites com a registrades en cerca d’atur a la ciutat de Girona 
són 5.197. És el cinquè any consecutiu de reducció interanual, eh? –interanual–, en un 
mes de març –això és positiu.  
 
Si podem observar les corbes de l’evolució, doncs, veiem que fa molts anys que està 
seguint una corba de reducció progressiva i contínua de les persones que consten 
inscrites a l’atur. Tot i que estem a nivells del 2009 totalment, encara no ens estem 
situant als nivells de 2008, és a dir, que seria la precrisi, no?  
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De fet, el nombre de registrats a l’atur el mes de març és el més baix dels últims deu 
anys. I el que comentava, que cal retrocedir fins al 2008 per tenir una dada inferior en 
un mes de març que la que tenim enguany. Per tant, això són dades positives. 
Cinquanta-dos mesos consecutius amb reducció interanual de l’atur registrat; és 
important destacar-ho i veure com ara ja no és un mer moviment, sinó que ja és una 
tendència absolutament consolidada. 
 
I si passem al nombre de persones afiliades a la Seguretat Social, que sempre diem 
que és una de les dades més importants, perquè, de fet, ens fa la foto fixa de quantes 
persones estan treballant; per tant, no importa tant saber els números de contractes o 
no que es van fent, sinó quantes persones concretament ara, avui estan contractades i 
treballant –perdó–, treballant amb un contracte laboral. I veiem que estem a 71.915. 
Sempre parlem del mes anterior, perquè saben que anem amb un mes tard, eh?, el 
rebre les dades. I, per tant, ens referim al mes de febrer: 71.915 persones afiliades a la 
Seguretat Social, tant en règim d’autònoms com en règim general. Però aquí sí que és 
una dada molt interessant, perquè la dada més alta mai a la història de la nostra ciutat 
de persones afiliades va ser el 2008 amb 71.954, i ara estem a 71.915, que veuen que 
és una diferència només de trenta-nou afiliacions. Per tant, en aquest sentit sí que 
estem a punt ja quasi d’arribar a les mateixes xifres precrisi, que era el màxim de 
persones afiliades que mai havien estat afiliades mai, eh? Per tant, també és una altra 
dada important. 
 
Tot i que saben vostès que sempre cal que seguim treballant contra la precarització 
laboral, contra la millora de les condicions laborals per dignificar més, doncs, sobretot 
quant als ingressos que es perceben, i que crec que és l’assignatura pendent. I que 
entre tots, doncs, hem de treballar en aquesta línia conjuntament per acabar de reduir 
aquest atur, que sempre saben que n’hi ha un que sempre existirà. Sempre, eh? A 
vegades són persones que volen canviar de feina… És a dir, hi ha molts motius pels 
quals sempre hi ha una demanda fixa a l’atur, però encara ens cal fer feina, encara no 
estem parlant d’això, encara no estem en aquest número, encara ens cal fer feina. 
Però quant a més llocs de treball, que sempre diem s’ha de treballar en les dues línies: 
menys ocupació i més llocs de treball, anem en molt bona línia, perquè hi ha més llocs 
de treball quasi que mai, eh? 
 
 
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 13 de març de 2018 relatiu a modificació resolució 
de l'Alcaldia de delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local. 
 
Primer.- REVOCAR la resolució de l'Alcaldia número 2017021879 de data 31 
d'octubre de 2017 d'aprovació de la configuració de la Junta de Govern Local i de 
delegació de competències. 
 
Segon.- APROVAR la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan 
col·legiat municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels següents 
membres: 
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− 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 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- 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 MATÈRIA 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 dels contractes administratius típics d'obres, subministraments i 
serveis quan el seu valor estimat sigui superior a la quantia prevista per a la 
contractació menor i no excedeixi de 6.000.000 d'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, eventuals pròrrogues incloses, i sempre que l'import acumulat de totes 
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les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
1.2. Respecte dels contractes de concessions d'obres i concessions de serveis 
quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del  pressupost, ni, 
en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 d'euros, inclosos els de caràcter plurianual  
quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, eventuals prorrogues incloses, 
sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
1.3. Respecte per a la celebració de contractes privats i per a l'adjudicació de 
concessions sobre béns de la mateixa i l'adquisició de béns immobles i drets 
subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, no superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost i el seu  import  sigui  superior a 100.000 
euros si bé no excedeixi de 3.000.000 euros, així com l'alienació del patrimoni, quan 
el seu valor no superi ni el percentatge  ni  la quantia indicats. 
Aquestes competències abastaran tots els actes de tràmit o definitius que s'hagin de 
dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des del seu inici fins a 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. 
 
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. 

− Contractació de personal per programes de les diferents àrees de l'Ajuntament. 
 
EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 
− 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 
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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 MATÈRIA 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 MATÈRIA 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 
− 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. 
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Cinquè.- 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. 
Sisè.- 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. 
 
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els Regidors afectats. 
 
Vuitè.- 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. 
 
Novè. 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. 
 
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 13 de març de 2018 relatiu a modificació decret de 
l'Alcaldia de delegacions genèriques i específiques. 
 
Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia número 2017022036 dictat en data 6 de 
novembre de 2017 que fa referència a la delegació de competències genèriques i 
especifiques a favor dels regidors i regidores que integren l'equip de govern. 
 
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, 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 Gironès 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 d'obres, de subministraments i 
de serveis fins els límits previstos en cada moment per a la contractació menor. 
1.2 Respecte dels contractes privats i respecte a l'aprovació dels expedients i 
adjudicació de les concessions sobre els bens propis i l'adquisició de bens i drets fins 
a l'import de 100.000 euros, sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la 
quantia indicada. 
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, quan no superin la quantia prevista per a la 
contractació menor. 
3.- 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. 
4.- 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. 
5.- 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. 
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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. 
− 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. 
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− 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  
 
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. 
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− 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. 
 
ÀREA D'EDUCACIÓ I ESPORTS  
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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 
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− 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 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. 
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− 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 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  
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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 d'obres, de subministraments i 
de serveis fins els límits previstos en cada moment per a la contractació menor. 
1.2 Respecte dels contractes privats i respecte a l'aprovació dels expedients i 
adjudicació de les concessions sobre els bens propis i l'adquisició de bens i drets fins 
a l'import de 100.000 euros, sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la 
quantia indicada. 
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, quan no superin la quantia prevista per a la 
contractació menor. 
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 
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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. 
3.- 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. 
4.- 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. 
5.- 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. 
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− 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. 
 
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 Gironès    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 atorga 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. 
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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. 
 
 
Decret de l'Alcaldia de data 20 de març de 2018 relatiu a nomenament regidors i 
regidores de barri. 
 
Primer.- NOMENAR als membres de la Corporació que a continuació es relacionen 
regidors i regidores dels barris que seguidament s'especifiquen: 
 
Regidor: 
Sr. Carles Ribas Gironès 
Barri: Eixample Pla de Palau - Sant Pau 
Regidor: 
Sr. Cristóbal Sánchez Torreblanca 



21 
 

Barri: Campdorà - Gavarres Domeny – Taialà Font de la Pólvora Grup Sant Daniel 
Mas Ramada Pont Major Sant Ponç Torre Gironella Vila-roja 
Regidor: 
Sr. Cristóbal Sánchez Torreblanca - Narcís Sastre Fulcarà  
Barri: Can Gibert del Pla Santa Eugènia 
Regidor : 
Sr. Eduard Berloso Ferrer  
Barri: Barri Vell Carme - Vista Alegre Mercadal Pedreres 
Regidora: 
Sra. Eva Palau Gil Barri: Montjuïc Pedret Pujada La Torrassa Vall de Sant Daniel 
Regidora 
Sra. Glòria Plana Yanes  
Barri: Devesa-Güell Figuerola - Bonastruc 
Regidora 
Sra. Ma. Àngels Planas Crous 
Palau Sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu 
Regidora 
Sra. Isabel Muradàs Vázquez 
Barri: Montilivi - La Creueta 
Regidor 
Sr. Joan Alcalà Quiñones 
Barri: Fontajau Germans Sàbat Mas Catofa Sant Narcís Torre de Taialà 
 
Segon.- Les atribucions dels regidors i regidores de barri, que no portaran inherent 
cap facultat resolutiva són únicament d'estudi i proposta de totes les qüestions que 
afectin al seu àmbit territorial i d'execució, control i seguiment  dels actes i acords 
municipals que tinguin incidència en el seu àmbit territorial, seran les establertes a 
l'article 58 del ROM. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquesta resolució als regidors i regidores afectats per la 
mateixa. 
 
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 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. 
Cinquè.- 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'art. 44.2 del 
ROF. 
 
Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 
 
Traslladar a la Secretaria General de la Corporació als efectes d’informació al Ple 
Municipal que el número de llocs de treball reservat al personal eventual és de 18. 
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Decret de l'Alcaldia de data 16 de març de 2018 relatiu a MARC 
PRESSUPOSTARI EXERCICIS 2018 A 2021. 
 
1r.- Aprovar el marc pressupostari consolidat de l'Ajuntament de Girona i de les 
administracions que en depenen pels exercicis 2018 i fins 2021 adjunt a la proposta. 
2n.- Remetre al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques el pla pressupostari a 
mig termini segons estats adjunts a la proposta i segons sistema habilitat als efectes 
per la Secretaria General de Finançament Autonòmica i Local i en el termini establert, 
abans de 15 de març de 2018. 
 
Assabentar de la liquidació pressupostària Consorci Centre d’Acolliment i 
Serveis Socials. 
 
S’han elaborat els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 del Consorci 
Centre d’Acolliment i Serveis Socials, i atenent a la classificació efectuada per la 
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) per la que  s'adscriu a 
l'Ajuntament de Girona aquest ens, es presenta l'aprovació dels resultats de 
l'execució del pressupost aprovat per a l'exercici 2017, així com els indicadors de 
compliment d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d'acord al disposat a 
la Llei Orgànica 2/2012. 
 
Aquests comptes, un cop aprovats per la Junta General del Consorci en data 26 de 
març de 2018, en tant que el Consorci te la consideració d'unitat dependent  de 
l'Ajuntament de Girona en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, formaran part del Compte 
General d'aquest ens i seran adjuntats a l'expedient objecte d'aprovació per part del 
Ple Municipal segons calendari establert al Text Refós de la Llei Reguladora de les  
Hisendes  Locals,  RDL 2/2004,  de 5 de març. Abans  del  15 d'octubre també 
formaran part dels comptes a trametre a la Sindicatura de Comptes, com òrgan de 
control extern de les administracions públiques catalanes. 
 
Fonament jurídic : 
La legislació aplicable és la següent : 
− Arts 208 a 2012 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per RDL 

2/2004, de 5 de març 
− Arts 2, 6 i 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera 
 
En l'informe adjunt es posa de manifest el resultat de liquidació pressupostària 
corresponent a l'exercici 2017 i que ha estat degudament aprovat per la Junta 
General del Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials en sessió de 26 de març 
de 2018 i d'acord a l'establert a l'article 9 dels estatuts que el regeixen. 
 
 
Assabentar de la liquidació pressupostària del Consorci del Ter. 
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S’han elaborat els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017 del Consorci del 
Ter, i atenent a la classificació efectuada per la Intervención General de la 
Administración del Estado (IGAE) per la que s'adscriu a l'Ajuntament de Girona 
aquest ens, es presenta l'aprovació dels resultats de l'execució del pressupost 
aprovat per a l'exercici 2017, així com els indicadors de compliment d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera d'acord al disposat a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
Aquests comptes, un cop aprovats per la Presidència del Consorci en data 4 de 
febrer de 2018, en tant que el Consorci te la consideració d'unitat dependent de 
l'Ajuntament de Girona en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, 
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, formaran part del Compte 
General d'aquest ens i seran adjuntats a l'expedient objecte d'aprovació per part del 
Ple Municipal segons calendari establert al Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, RDL 2/2004, de 5 de març. Abans del 15 d'octubre també formaran 
part dels comptes a trametre a la Sindicatura de Comptes, com òrgan de control 
extern de les administracions públiques catalanes. 
 
Fonament jurídic : 
La legislació aplicable és la següent : 
− Arts 208 a 2012 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per RDL 

2/2004, de 5 de març 
− Arts 2, 6 i 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària 

i Sostenibilitat Financera 
 
En l'informe  adjunt  es posa de manifest  el resultat de liquidació pressupostària 
corresponent a l'exercici 2017 i que ha estat degudament aprovat per la Presidència 
del Consorci  del Ter, segons resolució de  7 de febrer de 2018. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Anem, doncs, a decrets i acords 
a donar compte al Ple, que si els sembla, ho podem fer al final quan fan el… (La 
senyora Veray demana la paraula.) Sí? 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, alcaldessa. Per una qüestió d’ordre, 
és que ha començat a parlar molt ràpid i no he tingut temps abans que ens expliqués 
l’informe: li demanaria, si us plau, que fes retirar la pancarta que hi ha posada en el 
Ple. Crec que totes les altres forces polítiques ens comportem, ningú porta aquí ni 
banderes de partits ni res semblant. Penso que això no s’ha de convertir en un circ, 
alguns partits volen fer-ho; per tant, que consti en acta que el meu grup municipal 
demana que es retiri i demana empara a l’alcaldessa perquè així es faci efectiu. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Que consti en 
acta el que ha sol·licitat la portaveu del Grup del Partit Popular. Jo no ho faré, perquè 
entenc que és una mostra de llibertat d’expressió i, per tant, no ho demanaré, està en 
la seva llibertat decidir si la volen treure o no la volen treure, però que consti en l’acta 
per als efectes oportuns. 
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I disculpin, perquè no he dit que no hi havia l’acta per aprovar. No és un oblit, no 
estava a punt i, per tant, no fem el punt, eh? 
 
Vinga, decrets i acords a donar compte al Ple, en principi, ho deixaríem, si volen, com 
és donar compte i no es vota per al final perquè qualsevol dubte que tinguin, doncs, els 
puguem especificar millor quan fem els moments de control. 
 
 
3. RATIFICACIONS 
 
Decret de l'Alcaldia de data 2 de febrer de 2018 relatiu a reconeixement de la 
obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per part de la contractista adjudicatària del Servei 
d'Atenció Domiciliària per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
Segons l'article 67 c) 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, els municipis amb una 
població superior als vint mil habitants, independentment o associats, han de prestar 
els serveis socials, quin finançament ha d'incloure els serveis socials de  la població 
establerts legalment com a obligatoris. 
 
A tal efecte, l'article 16 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials, 
estableix: 
 
"Els serveis socials bàsics, 
1. Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis 
socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social. 
2. Els serveis socials bàsics s'organitzen territorialment i estan dotats d'un equip 
multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, 
integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb 
l'estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s'estableixi per reglament. 
Els serveis socials bàsics inclouen els equips bàsics, els serveis d'ajuda a domicili i 
de teleassistència i els serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a 
infants i adolescents. 
3. Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu 
per a fomentar l'autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent  les 
diferents situacions de necessitat en què es troben o que es  puguin  presentar. Els 
serveis socials bàsics han de donar respostes en l'àmbit propi de  la convivència i la 
relació dels destinataris dels serveis." 
I així, el seu Annex, sobre el Catàleg classificat de serveis i prestacions socials del 
Sistema Català de Serveis Socials, disposa: 
 
"Com a element fonamental per a la garantia del dret als serveis socials de la xarxa 
pública i com a base prèvia per a elaborar la Cartera de serveis socials i perquè el 
Govern l'aprovi, es presenta el Catàleg classificat de serveis i prestacions del 
Sistema Català de Serveis Socials. 
.1 Prestacions de serveis 
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1.1. Serveis socials bàsics 
1.1.1. Servei bàsic d'atenció social 
1.1.2. Serveis d'atenció domiciliària" 
 
Donada aquesta competència obligatòria per al municipi, per Decret de l'Alcaldia de 
20 de maig de 2014, convalidat pel Ple de la Corporació en sessió de 9 de juny de 
2014, es va adjudicar el contracte del SAD a favor de CLECE S.A., amb NIF 
A80364243, per un termini de dos anys prorrogables dos anys mes, per un import 
total anual previst del servei de nou-cents seixanta-quatre mil cinquanta- un euros 
amb noranta-dos cèntims (964.051,92 €), dels quals 926.973,00 € corresponen a la 
base imposable i 37.078,92 € a l'IVA calculat al 4%, que comporta un total de 61.700 
hores anuals de servei (50.000 hores de Serveis d'Atenció Personal i 11.700 hores 
de Serveis d'Atenció a la Llar). El preu de les hores dels Serveis d'Atenció Personal 
és de 16,19 €, i el del Servei d'Atenció a la Llar és de 13,20 €, ambdós amb iva 
inclòs, segons els preus de mercat estipulats al Plec de condicions tècniques. 
 
Per acord del Ple d'11 de juliol de 2016 el contracte es va prorrogar en els seus 
propis termes i pel període del 15 de juliol de 2016 al 14 de juliol de 2017. 
 
Per acord del Ple de 10 de juliol de 2017, es decideix no realitzar una segona 
pròrroga del contracte degut a que s'estaven realitzant actuacions per estudiar una 
nova forma de gestió directa del servei diferent a la de la contractació de serveis. Per 
aquest motiu, es va requerir a CLECE S.A., amb NIF A80364243, perquè continuï 
realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, en  el municipi de 
Girona, en els propis termes del contracte actual, actualitzant les hores segons la 
demanda que s'estava rebent, des del dia 15 de juliol fins el 31 de desembre de 
2017, i com a màxim fins a 6 mesos, període que finalitza el dia 14 de gener de 2018. 
CLECE S.A. va acordar l'escissió parcial de l'activitat vinculada a Serveis Socials al 
territori de Catalunya a favor d'ACCENT SOCIAL S SL, amb NIF B66808213. A 
conseqüència de la dita segregació, i a partir de l'1 de novembre de 2017, ACCENT 
SOCIAL, S.L. serà la titular de l'activitat de Serveis Socials a Catalunya i per tant, qui 
realitzarà els serveis socials que fins al moment ha portat a terme CLECE, S.A., 
subrogant-se en tots els drets i obligacions que CLECE S.A. ha subscrit amb 
l'Ajuntament de Girona, conforme a l'establert en l'article 85 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
Segons informe de la cap de Secció de Serveis Socials Especialitzats, senyora 
Lourdes Delgado Navarro, de 18 de desembre de 2017, es donen a conèixer les 
factures pendents de pagament a l'empresa ACCENT SOCIAL SL (abans CLECE 
SA), del contracte del servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies 
amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal. 
 
"... 
L'any 2011 el nombre d'hores de SAD (hores d'atencions personals més hores 
d'atencions a la llar) era de 60.467, però l'augment de la prestació econòmica de la 
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Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a 
les Persones en Situació de Dependència, va fer disminuir un 7,55% la demanda 
d'hores l'any següent, i un 4,70% l'any posterior. Per aquest motiu, es va preveure per 
al 2014 la quantitat de 61.700 hores, que va semblar àmpliament suficient per donar 
resposta a la demanda dels següents 4 anys. 
 
Aquesta tendència, però, no es va complir ja que la Generalitat va modificar els 
criteris d'accés als serveis i prestacions de la Llei de la dependència, restringint 
l'accés, i també va canviar els criteris de valoració per a ser reconegut com a persona 
dependent. 
 
L'any 2014 la proporció d'hores de SAD destinades a persones en situació 
reconeguda de dependència era del 64,52% i el 35,48% d'hores eren casos socials. 
El mes d'abril de 2017 la proporció és del 77% de persones reconegudes com a 
dependents i el 23% de persones en risc social. Aquest increment ha  influït en la 
demanda, doncs les persones amb reconeixement legal de dependència tenen dret a 
un nombre determinat d'hores mensuals molt superior al nombre màxim d'hores 
assignades per criteris socials. 
 
La demanda d'hores també està molt influenciada, a més de pels canvis que s'han 
produït en els criteris d'accés al reconeixement de la dependència i als serveis que 
contempla la Llei 39/2006, a la incorporació del Grau I al sistema  l'any 2015, que va 
incrementar considerablement el nombre d'hores de SAD. De la mateixa forma, el 
retard de dos anys per cobrar la prestació econòmica, que  ha provocat que molta 
gent hi renunciï i opti per serveis domiciliaris. 
 
Aquestes circumstàncies han provocat un augment en la demanda des del  mateix 
any 2014, amb 64.385,25 hores i un cost total d'1.002.489,87 €, amb un sobrecost de 
38.437,95 €, que suposa un increment del 3,99% respecte del preu anual del 
contracte. 
 
El segon any de contracte es van realitzar 64.267,80 hores, amb un cost 
d'1.000.494.98 € i un sobrecost de 36.443,06 €, que suposa un increment del 3,78% 
respecte del preu anual del contracte. 
 
En el tercer any de contracte les hores realitzades han estat 68.052, el cost de 
1.058.963,78 € i el sobrecost ha estat de 94.911,86 €, que suposa un increment del 
9,85 %. 
 
Per aquests tres anys, el cost total previst del contracte, IVA del 4% inclòs, era  de 
dos milions vuit cents noranta-dos mil cent cinquanta-cinc euros amb setanta- sis 
cèntims (2.892.155,76 €) però l'augment de la demanda ha incrementat el nombre de 
serveis realitzats i el cost total real ha estat de tres milions seixanta- un mil nou cents 
quaranta-vuit mil euros amb seixanta-tres cèntims (3.061.948,63€), que suposa un 
sobrecost de 169.792,87€, un 5,87%, sobre el preu fixat en el contracte. 
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El creixement del contracte en aquests tres anys ha estat de 3,99% el primer  any, 
3,78% el segon, i 9,85% l'últim, que suposa un creixement del 5,87% del total del 
contracte pels tres primers anys. 
 
El valor de les factures presentades durant aquests tres anys de contracte ascendeix 
a la quantitat de 3.061.948,63 € i resten pendents de pagament una factura de 
novembre de 2016 per import de 59.809,91 €, una factura del mes de desembre de 
2016 per import de 55.798,84 €, i una factura del mes de juny de 2017 per import de 
64.298,59 €, que sumen un total de 179.907,34 €. D''aquesta quantitat, 10.114,47 € 
corresponen a les hores de SAD incloses en el contracte que s'han realitzat, i 
169.792,87 € corresponen de les hores realitzades que no estaven previstes al 
contracte. 
 

Cost contracte Cost real hores Diferència Factures pendents 
964.051,92 1.002.489,87 38.437,95 0,00 
964.051,92 1.000.494,98 36.443,06 115.608,75 
964.051,92 1.058.963,78 94.911,86 64.298,59 

TOTAL: 
2.892.155,76 

 
3.061.948,63 

 
169.792,87 

 
179.907,34 

 
Atès que per fer front al pagament dels 179.907,34 € hi ha una reserva de crèdit 
AD220170014142 per import de 16.151.84, cal reservar de més la diferència  entre 
aquests dos imports, de 163.755,50 €. 
 
Les resolucions de dependència que hem rebut durant els 11 primers mesos de l'any 
2017 han estat un 53,30% superiors a les de tot l'any 2016. Això ha fet que 
augmentés molt la demanda de serveis domiciliaris durant aquest any i que es 
prevegi que la tendència continuarà durant el proper any. 
 
ACCENT SOCIAL S.L. ha presentat un escrit amb data 29 de novembre de 2017 en 
el que reclama el pagament de les tres factures pendents. 
..." 
 
El 20 de desembre de 2017, el Secretari general, senyor José Ignacio Araujo Gómez, 
emet informe jurídic 2017/158, del següent tenor literat: 
"... 
Segon.- L'enriquiment injust com a font d'obligacions per a les Administracions 
Públiques 
L'exercici de l'activitat contractual de qualsevol Administració Pública es regeix  pel 
principi de formalitat, que comporta que les Administracions Públiques es troben 
vinculades per a la selecció del contractista, formalització i execució del contracte al 
desenvolupament del procediment administratiu predeterminat i a la plasmació dels 
seus actes mitjançant els corresponents documents que posen de manifest la seva 
activitat. 
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Ara bé sovint es presenten requeriments de pagament per part de les empreses per 
l'execució de concretes prestacions que no es troben emparats per actes prèviament 
dictats per l'Administració  seguint el procediment legalment establert, i per tant 
vulnerant el principi de formalitat que informa l'activitat contractual de les 
Administracions Públiques. 
 
Aquestes prestacions quin pagament es reclama poden tenir el seu origen en les 
següents actuacions : 
 
… 
 c) prestacions quin abonament es reclama que es troben dins d'un contracte 
vàlidament celebrat però excedeixen de les contractades i la modificació no ha estat 
aprovada formalment per l'Administració a qui es reclama el pagament. L'actuació 
administrativa de la que es deriven les esmentades prestacions, i de conformitat amb 
l'establert a l'art.32 a) del TRLCSP i per remissió del mateix per l'art.47.1 e) de la Llei 
39/2015 que preveu que son nuls de ple dret "Los dictados prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que 
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados", es troba viciada  de nul·litat al haver-se dut  a terme prescindint total i 
absolutament del procediment legalment establert, i per tant  a  l’empara  del que 
disposa l'art. 52.1 de la Llei 39/2015 no son susceptibles de convalidació com bé ha 
assenyalat la jurisprudència a l’empara de l'esmentada normativa. 
 
En aquest supòsits en els que l'origen de l'obligació de l'administració no pot centrar-se 
en el contracte ja que aquest és nul o inexistent, i s'ha produït una prestació que de 
cap manera es pot establir que aquesta tingui el seu origen en un contracte 
prèviament celebrat, la jurisprudència ha entès amb certa unanimitat que si aquetes 
prestacions no son satisfetes per l'Administració es produeix un enriquiment injust de 
l'Administració,  així entre d'altres STS de data 15 de juny  de 1999 i en un supòsit 
relatiu a les modificacions contractuals que preveu : "el principio de inalterabilidad de 
los contratos no puede llevarse hasta el extremo de que se produzca un 
enriquecimiento injusto en perjuicio del contratista, como reconoce sobre esta materia 
la Sentencia de esta Sala de 18 de junio de 1985 (RJ 1985\3228)". 
 
Per tant, la jurisprudència reconeix i com a font d'obligacions de les Administracions 
Públiques el principi general de la prohibició d'enriquiment injust per part de les 
Administracions Públiques, principi alhora recollit normativament a l'art. 10.9 paràgraf 
tercer del CC que preveu: En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud 
de la cual se produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido. 
 
En quant als requisits que han de concórrer per a la determinació de la existència 
d'un enriquiment injust de l'Administració, aquests han estat establerts per la 
jurisprudència i son els que a continuació s'enumeren: 
 
a) un increment patrimonial de qualsevol tipus. 
b) que l'esmentat increment no estigui justificat jurídicament. 
c) que provoqui alhora un correlatiu empobriment de l'altra part. 
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d) la existència d'una relació causal entre l'empobriment i l'enriquiment. 
e) que no existeixi un precepte legal que exclogui l'aplicació de l'esmentat principi. 
f) en l'àmbit de la contractació administrativa a més es requereix la concurrència 

d'una ordre provinent d'una  persona o òrgan amb aparent capacitat per vincular  a 
l'Administració titular de l'obra o prestació. 

 
De conformitat amb el manifestat anteriorment per tant l'enriquiment injust és una font 
d'obligacions autònoma i subsidiària, es a dir, aquesta neix en defecte de la 
existència del contracte o de la nul·litat del mateix, si bé i per determinar el sorgiment 
de l'enriquiment injust com a font d'obligacions depèn de la concurrència d'una causa 
de nul·litat que vicií el contracte, i per tant es necessari precisar dues qüestions: 
 
a) quan els efectes de la terminació del contracte tenen la seva base en la 

declaració de nul·litat del contracte (liquidació del mateix que pot generar una 
situació de responsabilitat patrimonial, i per tant no únicament rescabalar al 
contractista el valor de la prestació realitzada sinó també els danys i perjudicis 
generats per la nul·litat del contracte), i a la que fa esment l'art.35 del TRLCSP i 
l'art.106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

b) quan sorgeix l'enriquiment injust. 
 
Quan l'Administració es troba en fase d'execució del contracte i es troba davant d'un 
contracte viciat de nul·litat, haurà de procedir-se a la revisió d'ofici de l'acte 
corresponent conforme el que disposa l'art.34 del TRLCSP i seguir-se el procediment 
per a la revisió que preveu l'art.106 de la Llei 39/2015, adoptant-se les mesures de 
suspensió corresponents per evitar la perpetuació de la situació irregular i prèvia 
declaració de nul·litat haurà de procedir-se a la liquidació del contracte en quan a les 
prestacions realitzades i a la indemnització si s'escau dels danys i perjudicis generats 
en els termes que disposa l'art.35.1 del TRLCSP. 
 
La revisió d'ofici i posterior declaració de nul·litat de la relació contractual quan ens 
trobem davant de contractes en fase d'execució te com a finalitat evitar la perpetuació 
de situacions irregulars, i per tant la salvaguarda de la seguretat jurídica en les 
relacions contractuals en la seva fase d'execució, així com els  drets del "contractista". 
Quan les prestacions derivades d'un contracte viciat de nul·litat ja han estat 
finalitzades o quan ens trobem davant de contractes inexistents amb prestacions ja 
finalitzades (contractació verbal) o bé davant de modificacions no aprovades 
prèviament però executades, entén qui subscriu el present informe (i així ha  estat 
reconegut per la jurisprudència entre d'altres STS de data 30-09- 1999 que preveu 
que els vicis que concorren en la contractació no poden oposar-se a la contractista "si 
consta acreditado que las órdenes se dieron por quienes para el contratista tenían la 
apariencia suficiente de ostentar la efectiva potestad en la contratación 
administrativa, criterio jurisprudencial que reitera, a mayor abundamiento, la doctrina 
de esta Sala contenida en las Sentencias de 12 de febrero de 1979 (RJ 1979\908) y 
21 de noviembre de 1981 (RJ 1981\5267), en el supuesto de modificaciones en la 
prestación del contrato, como consecuencia de órdenes dadas por la dirección de la 
obra, lo que realmente ha sucedido en la cuestión examinada"), que no seria 
procedent la revisió d'ofici del contracte inexistent o de les modificacions no 
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formalitzades i executades, ja que no seria procedent la liquidació del contracte, i més 
si es té en compte que l'enriquiment injust és una font autònoma ("ex novo") de les 
obligacions contretes per les Administracions Públiques que no requereix per al seu 
sorgiment la revisió prèvia d'ofici  de  l'acte  o  contracte,  a  diferència  de  l'aplicació  
de  la  liquidació del contracte que és conseqüència de la revisió i per tant no gaudeix 
d'autonomia. 
 
En quant a la qualificació de l'acte pel qual es reconeix l'existència d'un enriquiment 
injust de l'Administració i per tant el naixement d'obligació, i tenint en compte la 
impossibilitat de convalidació dels actes nuls de ple dret, entén qui subscriu el 
present informe que ens trobem davant de la conversió d'un acte nul  a l’empara del 
que disposa l'art. 50  de la Llei 39/2015, i així ha estat reconegut  per la 
jurisprudència entre d'altres en sentencia de data 3 de novembre de 1980 que 
preveu: "aparte o con independencia de la perspectiva contractual no puede 
ignorarse la existencia en el campo del Derecho Administrativo de otras fuentes de 
las que surgen obligaciones de tal carácter, tales como la llamada gestión de 
negocios de la Administración, o aplicación de la doctrina de la conversión de los 
actos administrativos, en los cuales el gestor o contratante de buena fe, confiado en 
la legitimación del Alcalde para convenir la realización de dichas obras, debe ser 
protegido, y por otra parte, aunque falten los elementos esenciales de formalización 
del contrato, pero no su existencia, cuando una vez  realizada la obra se integró en el 
patrimonio municipal, si no se abonara su importe, pugnaría con la justicia y equidad 
porque se beneficiaría de ella una parte contratante en perjuicio de la otra, creándose 
una situación de enriquecimiento injusto". 
 
Ara bé per a l'aplicació de l'esmentat principi d'enriquiment injust per part de 
l'Administració, ja sigui d'ofici o a requeriment dels interessats,  requereix  la prèvia 
tramitació del corresponent expedient, en el que hauran d'incorporar-se a mes dels 
fets que han generat l'obligació, la recepció de la prestació per part de  la Corporació, 
la utilitat per a l'Administració de les prestacions realitzades ja que si no comporten 
utilitat per a l'Administració no pot haver-hi enriquiment injust, la valoració de les 
mateixes conforme preus de mercat, la existència o no de crèdit en el pressupost 
vigent per fer front a la despesa i en el seu cas la tramitació del corresponent 
expedient d'habilitació de crèdit pressupostari. 
 
En quan a l'òrgan competent per a la resolució de l'expedient, i tenint en compte  el 
disposat a l'art. 185.2 del TRLHL entén qui subscriu el present informe que és  el Ple 
de la Corporació municipal, ja que l'esmentat precepte preveu que correspon 
exclusivament al President de la Corporació municipal "el reconocimiento y 
liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gasto legalmente 
adquiridos", i davant de la impossibilitat de conceptuar l'enriquiment injust com una 
forma d'adquirir un compromís de forma legal, sinó com a font legal subsidiària 
d'obligacions en defecte de contracte, es pot arribar  a la conclusió de que qualsevol 
forma de reconeixements de drets fonamentada en aquesta font d'obligacions a de 
recaure la competència per al reconeixement de l'obligació al ple de la Corporació 
municipal (en aquest sentit Salvador Arnal Suria i Jesús Gonzalez Pueyo, Manual de 
Presupuestos y Contabilidad de las Corporaciones Locales, Madrid, el Consultor, 
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2002, pàgina 70, assenyalen que  "Por el contrario, si el acto de reconocimiento de la 
obligación se adoptó sin que se cumplieran "las disposiciones legales aplicables en 
cada caso", habrá de ser  el Pleno quien convalide el acto, pues, conforme al art. 
166.2 LRHL el Presidente de la Corporación tan sólo tiene competencia para 
reconocer y liquidar las obligaciones derivadas de compromisos legalmente 
adquiridos.  Competencia que atribuimos al Pleno de la Corporación en virtud  de la 
interpretación que ha de hacerse a lo preceptuado en el art. 199 LRHL, pues del art. 
60.2 RD 500/1990 se desprende que sólo es competente el Pleno cuando se trata de  
reconocimiento extrajudicial en supuestos de inexistencia de dotación 
presupuestaria"). 
 
Pel que fa a la quantia que s'ha de reconèixer arrel de l'enriquiment produït, senyalar 
que únicament es procedent abonar fins a l'enriquiment produït, i per  tant s'inclouria 
dins de l'esmentada quantia l'import dels treballs efectivament realitzats, es a dir, la 
restitució ha de comprendre el valor de la prestació realitzada, el que inclou el cost 
efectiu però no la resta de resarciments propis d'un contracte vàlidament celebrat, 
com per exemple el benefici industrial, així entre d'altres STS de data 20 de 
desembre de 1988 en la que no es reconeix la inclusió del benefici industrial en una 
prestació de serveis que fou reconeguda com a enriquiment injust o be el Dictamen 
núm.270/2002, de 23 d'octubre del Consell Consultiu d'Andalusia que preveu: 
 
"Como este Consejo Consultivo decía en el dictamen 142/2002, el valor de las 
prestaciones ha de ser calculado precisamente en el momento inicial en que se 
produjeron los pactos, pues hay que tener presente que, por el carácter  originario, 
estructural e insubsanable de la nulidad, la propia naturaleza de la acción restitutoria 
determina que el momento de dicho cálculo deba ser el del pacto. Junto a lo anterior, 
y como ha declarado este Consejo de forma reiterada (por todos dictámenes 18/1998, 
23/1996 y 48/1997), la restitución sólo debe comprender el valor de la prestación 
realizada, lo que incluye sus costes efectivos pero no los demás resarcimientos 
propios de un contrato válidamente celebrado (como es el beneficio industrial que se 
entiende improcedente) dado que, al ser los contratos nulos, no producen los efectos 
económicos propios del contrato eficaz, por lo que la obligación de devolver no 
deriva, en este caso, del contrato." 
 
No obstant i pel que fa al benefici industrial cert és que no existeix unanimitat a nivell 
jurisprudencial en quan la seva denegació quan es tracta de prestacions realitzades 
sense seguir els tràmits previstos normativament per a la seva autorització. 
 
Així mateix també ha estat objecte de denegació i a qui si per unanimitat per la 
jurisprudència l'abonament d'interessos, ja que l'abonament dels mateixos es reserva 
única i exclusivament a prestacions executades en el marc del contracte prèviament 
formalitzat i amb subjecció al mateix i no a prestacions que es satisfan arrel de 
l'enriquiment injust de l'Administració, així entre d'altres STS de 24 d'octubre de 2005 
que preveu: 
 
"...Dicho recurso debe ser desestimado, pues tal como se formula la pretensión 
procesal dicha pretensión no puede acogerse. En efecto, la parte recurrente insistió 
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en su demanda en que tenía derecho al cobro de intereses en aplicación del artículo 
147 en relación con el artículo 100.4 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Publicas (RCL 1995, 1485 y 1948), que fue la tesis acogida  por el Tribunal de 
instancia que no se comparte por esta Sala, lo que ha dado lugar a que se estime el 
recurso de casación. Es decir, la empresa contratista de obras públicas recurrente 
está manteniendo que se aplican normas que se refieren a un contrato válidamente 
celebrado según la Ley de Contratación de las Administraciones Publicas, y que a 
tenor de dicha Ley la Administración deudora está obligada al pago de intereses por 
haberse demorado al abonar la cantidad principal. Necesariamente hemos de estar a 
la construcción procesal de esa pretensión al resolver sobre la misma, y en esos 
términos en que se formula no puede ser acogida ya que desde luego no existió un 
contrato válidamente celebrado. Por otra parte el artículo 65 del texto vigente de la 
Ley de Contratos  de las Administraciones Publicas no reconoce el derecho al percibo 
en este caso de intereses, aunque ciertamente no contempla supuestos como el 
presente en  el que se tardaron cuatro años en abonar la compensación..." 
 
STS de 18 de febrer de 2009 que preveu: 
 
"...Las obras de que se trata se realizaron vigente La Ley de Contratos  del Estado, 
Decreto 923 de 1965, de 8 de abril (RCL 1965, 771, 1026), cuyo art. 47 disponía que 
"el contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute, con arreglo 
al precio convenido. Si la Administración no hiciese el pago  al contratista de las 
certificaciones dentro de los tres meses siguientes a la fecha de aquéllas, deberá 
abonar al mismo, a partir de aquella fecha, el interés  legal  de las cantidades 
debidas, siempre que aquél intime por escrito el cumplimiento de la obligación". Este 
precepto no respalda la reclamación que se efectúa en este caso porque no hubo 
contrato, el artículo se refiere al contratista, condición que no posee la recurrente y la 
Administración no demoró el pago de certificaciones, en cuyo caso si se hubieran 
podido reclamar intereses, sino que lo que se produjo fue el abono de una cantidad 
adeudada que se saldó como pago único, y sobre la cual la única disputa posible era 
si la cantidad abonada  era o no correcta de acuerdo con la obra efectuada. Cuestión 
esta última sobre  la que nada se dijo y a la que se dio conformidad al aceptar el 
cobro. En consecuencia el recurso debe rechazarse..." 
…" 
Per acord del Ple de 15 de gener de 2018 es requereix a ACCENT SOCIAL SL, amb 
NIF B66808213, beneficiària de l'escissió parcial practicada per CLECE SA el 14 de 
juliol del 2017, perquè continuï realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a 
persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia 
personal, en el municipi de Girona, en els propis termes del contracte actual, per un 
període màxim de 4 mesos, des del dia 15 de gener de 2018 fins el 14 de maig de 
2018, realitzant un total de 17.900 hores de servei d'atencions personals i 4.824 
hores de serveis d'atencions a la llar, segons el càlcul de 4.475 hores d'atencions 
personals i de 1.206 hores d'atencions a la llar mensualment. 
 
Els preus unitaris dels serveis són: 
 
− Servei d'Atencions Personals: 15,57 €, més IVA 4%: 0,62 €. Preu total: 16,19 €. 
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− Servei d'Atenció a la Llar: 12,69 €, més IVA 4%: 0,51 €. Preu total: 13,20 €. 
 
L'import màxim del servei és de tres cents cinquanta-tres mil quatre cents setanta-set 
euros amb vuitanta cèntims (353.477,80 €), quantitat que es desglossa en tres cents 
trenta-nou mil vuit cents vuitanta-dos euros amb cinquanta cèntims (339.882,50 €) de 
pressupost net, i tretze mil cinc cents noranta-cinc mil euros amb trenta cèntims 
(13.595,30 €) d'IVA, calculat amb un tipus del 4%, des del dia 15 de gener de 2018 
fins el dia 14 de maig de 2018, per un total de 22.724 hores de servei (17.900 hores 
de serveis d'atencions personals, i 4.824 hores de serveis d'atencions a la llar). 
 
Per tots els fets exposats anteriorment, procedeix iniciar expedient per al 
reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost efectiu de 
les prestacions realitzades per part de la contractista adjudicatària del Servei 
d'Atenció Domiciliària per evitar un enriquiment injust de la Corporació municipal, en 
base a: 
 
− l'informe per la cap de Secció de Serveis Socials Especialitzats, senyora Lourdes 

Delgado Navarro, de 18 de desembre de 2017, pel qual es donen a conèixer les 
factures pendents de pagament a l'empresa ACCENT SOCIAL SL (abans CLECE 
SA), del contracte del servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, i en 
el que exposa que de l'import de les prestacions incorporades a les tres factures 
presentades " 10.114,47 euros corresponen a les hores de SAD incloses en el 
contracte que s'han realitzat, i 169.792,87 euros corresponen de  les hores 
realitzades que no  estaven previstes al contracte; 

− la utilitat per a l'Ajuntament de Girona de les prestacions realitzades, donada la 
competència obligatòria prescrita a l'article 67 c) 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, segons els qual els municipis amb una població superior als vint mil 
habitants, independentment o associats, han de prestar els serveis socials, quin 
finançament ha d'incloure els serveis socials de la població establerts legalment 
com a obligatoris, i desenvolupada a l'article 16 de la Llei 12/2007, d'11  d'octubre, 
de Serveis socials, i al seu annex; 

− la valoració de les prestacions realitzades del SAD, segons els preus de mercat 
establert al plec de condicions tècniques i als aprovats a l'adjudicació del 
contracte per Decret de l'Alcaldia de 20 de maig de 2014, convalidat pel Ple de la 
Corporació en sessió de 9 de juny de 2014; 

− l'habilitació de crèdit pressupostari a les reserves de crèdit A 2/2017/85183 i AD 
2/2017/14142. 

 
Constitució Espanyola. 
 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre d)Decret  179/1995, de 13  de  juny, pel  
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qual  s'aprova el  Reglament  d'obres,  Activitats  i  Serveis  dels ens locals a 
Catalunya. 
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 
Reglament de desenvolupament en matèria pressupostària del TRLHL aprovat pel 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 
 
Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 
 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 
 
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. 
 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials. 
 
Primer. INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de la contractista 
adjudicatària del Servei d'Atenció Domiciliària CLECE SA, amb NIF A80364243, per 
Decret de l'Alcaldia de 20 de maig de 2014, convalidat pel Ple  de la Corporació en 
sessió de 9 de juny de 2014, prorrogat en els seus propis termes per acord del Ple 
d'11 de juliol de 2016, pel període del 15 de juliol de 2016 al 14 de juliol de 2017, per 
evitar un enriquiment injust de la Corporació municipal, en base a tots els fets i 
fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest Decret, per import de 179.907,34 €, 
IVA inclòs. 
 
Segon. NOTIFICAR el present acord a CLECE SA, amb NIF A80364243, per tal que 
a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i presentar els documents i 
les justificacions que considerin pertinents, de conformitat amb l'article 82 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Tercer. RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió 
que se celebri. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):I passaríem, doncs, a les 
ratificacions. En aquest cas, una primera proposta, que no sé si cal que la llegeixi el 
senyor secretari o no cal… No, no cal. I, doncs, que l’exposarà la senyora Planas, eh?, 
la primera de les propostes de les ratificacions. 
 
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. I molt bona tarda. 
Bé, és la ratificació d’un decret del 2 de febrer del 2018 relatiu al reconeixement de 
l’obligació de l’Administració municipal a abonar el cost efectiu per a la prestació 
realitzada per part del contractista adjudicatari del servei d’atenció domiciliària per 
evitar un enriquiment injust per part de l’Ajuntament. En aquest cas, el que fem és 
iniciar un expedient per pagar els 179.907,34 euros que correspon a l’empresa que ha 
realitzat les prestacions referents al servei d’atenció domiciliària. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si algú vol 
fer alguna intervenció o va quedar prou clar en les comissions informatives. 
Sí, senyora Paneque… 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP):  Sí, de fet, si vol ho podem deixar per al punt 
4 si no hi ha més paraules demanades, perquè pensàvem substanciar conjuntament 
aquesta ratificació, perquè té molta vinculació amb el punt 4 de la Comissió d’Alcaldia. 
Ho substanciem tot conjuntament, el nostre vot serà favorable. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Doncs, si els sembla, 
doncs, que expliqui també breument el punt 4, després, tots vostès poden referir-se als 
dos punts com creguin convenient i, després, votarem per separat. 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 
 
4. Fer efectiu el pagament per les prestacions realitzades per part de la 
contractista adjudicatària del Servei d'Atenció Domiciliària, per evitar un 
enriquiment injust d'aquest Ajuntament, de les factures número 
039620005216FAC de 1/12/2016, número 039620005716FAC de 31/12/16 i número 
03962000002917F de  6/7/2017, a nom de CLECE SA. 
 
Per resolució de 2 de febrer de 2018 es va iniciar expedient per al reconeixement de 
l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades 
per part de la contractista adjudicatària del Servei d'Atenció Domiciliària CLECE SA, 
amb NIF A80364243, per Decret de l'Alcaldia de 20 de maig de 2014, convalidat pel 
Ple de la Corporació en sessió de 9 de juny de 2014, prorrogat en els seus propis 
termes per acord del Ple d'11 de  juliol de 2016, pel període del 15 de juliol de 2016 
al 14 de juliol de 2017, per evitar un enriquiment injust de la Corporació municipal, 
per import de 179.907,34 €, IVA inclòs, així com notificar-la per tal que a partir del dia 
següent a la seva recepció, pugui al·legar i presentar els documents i les 
justificacions que considerin pertinents, de conformitat amb l'article 82 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 
 
Per registre d'entrada 2018012988, de 21 de febrer de 2018, CLECE SA va 
presentar escrit sol·licitant l'ampliació del termini d'audiència, així com còpia de 
l'expedient, petició que es va resoldre per resolució d'1 de març de 2018, ampliant en 
7 dies el termini per al·legar i presentar els documents i les justificacions que 
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consideri oportunes, comptats a partir del dia següent de la notificació de la 
resolució, 
 
Atès que transcorregut el termini d'al·legacions sense que se'n hagin presentat, cal 
procedir al pagament de les factures número 039620005216FAC de 1/12/2016, 
número 039620005716FAC de 31/12/16 i número 03962000002917F de 6/7/2017, 
per un import total de 179.907,34 € IVA inclòs. 
 
Constitució Espanyola. 
 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre d)Decret  179/1995, de 13  de 
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals a 
Catalunya. 
 
Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
Reglament de desenvolupament en matèria pressupostària del TRLHL aprovat pel 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 
 
Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 
 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 
 
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. 
 
Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials. 
 
Fer efectiu el pagament per les prestacions realitzades per part de la contractista 
adjudicatària del Servei d'Atenció Domiciliària, CLECE SA, amb NIF A80364243, per  
Decret de l'Alcaldia de 20 de maig de 2014, convalidat pel Ple de la Corporació en 
sessió de 9 de juny de 2014, prorrogat en els seus propis termes per acord del Ple 
d'11 de juliol de 2016, pel període del 15 de juliol de 2016 al 14 de juliol de 2017, per 
evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament, de les factures número 
039620005216FAC de 1/12/2016, número 039620005716FAC de 31/12/16 i número 
03962000002917F de 6/7/2017, per evitar un enriquiment injust de la Corporació 
municipal, per import de 179.907,34 €, IVA inclòs, atès que ha transcorregut el 
termini establert per presentar al·legacions davant l'inici de l'expedient per al 
reconeixement de l'obligació, sense que se n'hagin  presentat. 
 
L'import de setze mil cent cinquanta-un euros amb vuitanta-quatre cèntims (16.151,84 
€) amb càrrec a l'AD 220170014142 (partida 2018 141 23120 22610 - Programa 
Atenció Domicili) i l'import de cent seixanta-tres mil set-cents cinquanta-cinc euros 
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amb cinquanta cèntims (163.755,50 €) a la D 220180003312 (partida 2018 141 23120 
22610 -Programa Atenció Domicili). 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): 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. És simplement respecte a 
aquest inici d’expedient de reconeixement de l’obligació del contractista, de 
l’adjudicatari del servei d’atenció domiciliària. El que fem en el punt número 4 és fer 
efectiu aquest pagament que estem parlant dels 179.907,34. Simplement, el 
reconeixement de l’obligació en el punt número 4. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
intervencions? Sí. La senyora Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres recolzarem aquest 
punt en base a l’informe jurídic emès a tal efecte que es procedeixi a fer efectiu el 
pagament per a les prestacions realitzades per part de la contractista adjudicatària. 
 
Hem de recordar, però, que aquest tipus d’acord o de ratificacions haurien de ser una 
excepcionalitat. I que ja en l’últim Ple vam haver d’aprovar en termes similars la 
regularització del pagament de les despeses pendents d’emmagatzematge i 
assegurança de la col·lecció Santos Torroella. 
 
En aquell cas, igual que el que votarem ara, es va haver d’iniciar el corresponent 
expedient, el reconeixement de l’obligació d’aquest Ajuntament d’abonar el cost efectiu 
de les prestacions realitzades per l’empresa Artpercent. Aquelles despeses ascendien 
a quasi 30.000 euros, i tot per evitar l’enriquiment injust d’aquest Ajuntament. I ara, 
l’import és bastant més considerable, estem parlant de quasi 180.000 euros. Però, des 
del meu grup municipal, entenem que s’han d’assumir, creiem que l’empresa ha 
prestat els serveis que tenia encomanats en el marc del contracte que es va adjudicar 
en el seu dia, i com diu l’informe del secretari, són obligacions que tenen el seu origen 
en un contracte vàlidament adjudicat i formalitzat. 
 
Per tant, i amb independència de les mesures que es puguin adoptar vers la 
responsable de vetllar per la correcta execució de les prestacions d’aquest contracte, 
nosaltres votarem a favor de fer efectius aquests pagaments esmentats i que es 
corresponen a les factures que es deuen. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Sílvia Paneque… 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Dèiem, precisament, que 
hi havia aquesta vinculació perquè, de fet, en la ratificació, doncs, tenim aquest 
reconeixement de deute, i en el punt número 4 el que fem és acceptar aquest 
pagament. 
 
Per nosaltres, que som coneixedors, doncs, dels serveis que s’han prestat, amb el 
reconeixement d’aquestes factures, entenem que això és una posada a punt o són els 
últims serrells d’aquest canvi de model de gestió que fins ara, doncs, havia estat 
donant l’empresa privada Clece. Amb el canvi de gestió a una gestió directa i ja per fi 
municipal pública cent per cent, doncs, queden aquests serveis que, efectivament, 
s’han prestat i, per tant, s’han de pagar.  
 
Previsiblement, llavors, d’urgència també entrarà un punt vinculat i, per tant, entenem 
que és la finalització d’un servei que s’ha prestat per l’empresa Clece. I aquest inici 
que nosaltres, doncs, celebrem de gestió directa del servei d’atenció a domicili tant per 
a la gent gran com les persones dependents.  
 
Per tant, el nostre vot serà favorable en els dos casos. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. 
Bona tarda a tothom. Nosaltres en aquest punt, com a CUP - Crida per Girona, ens 
abstindrem, perquè entenem, diguéssim, que aquests pagaments són fruit de 
l’allargament del contracte amb Clece –nosaltres hem votat en totes les ocasions en 
contra d’aquest allargament del contracte tant pel mal servei que fa temps que 
ofereixen com per la precarietat laboral que practica aquesta empresa. I, per tant, com 
a conseqüència d’això ens abstindrem en aquest punt. 
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. En relació amb 
aquests dos punts que seria el reconeixement d’aquesta quantia i el pagament que 
correspon, el nostre grup també s’abstindrà a causa que ja hem reiterat nombroses 
vegades les males pràctiques de l’empresa que ha prestat el servei fins a dia d’avui. 
 
El desitjable, doncs, hagués sigut poder fer aquest canvi de model de gestió, aquesta 
encomana de servei a l’empresa Sumar abans d’haver de fer –ja sé que no és una 
pròrroga tècnicament, però perquè se m’entengui– que l’empresa hagués hagut de 
seguir continuant prestant aquest servei que ha generat, doncs, aquesta quantia de 
pràcticament 180.000 euros, no? I, per tant, si això s’hagués pogut avançar i, en 
general, totes aquestes pròrrogues de contractes, doncs, no es fessin i, per tant, 
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s’estudiés models de gestió més favorables per a l’Administració, però també sobretot 
per a l’usuari, segurament no ens trobaríem amb aquest tipus d’aprovacions. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si li 
sembla, senyora Planas, si no vol fer… Perfecte. 
 
Doncs, podem passar a la votació. Ho farem per separat, eh?, primer la votació de la 
primera ratificació. 
Per tant, vots a favor de la primera de les ratificacions? 
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, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la ratificació del Decret 
d’Alcaldia de data 2 de febrer de 2018. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la ratificació del Decret d’Alcaldia de 2 de febrer de 2018 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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
Abstenció:  
Grup Municipal 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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
I ara passaríem a la votació de la segona de les ratificacions. 
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Vots a favor de la ratificació? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
(Comentaris de fons.) 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Era el punt 4, perquè hem passat al punt 4 
perquè estava vinculat… (Veus de fons.) El punt 4. Ara hem votat el punt 4, Marta. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, doncs, jo no ho he dit bé. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): No, tu ho has dit malament, has dit la segona 
ratificació i votem el punt 4. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Clar, d’acord. Ho tenim clar tots, 
perquè, si no, ho tornem a repetir, eh?, perquè no voldria ara que… O sigui, estem 
d’acord que estàvem votant el punt quart? Sí? Tots d’acord? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la proposta d’acord 
dictaminada per la comissió informativa per fer efectiu el pagament de les prestacions 
realitzades per part de la contractista adjudicatària del servei d’atenció domiciliària 
Clece, S.A, per al període comprès entre el 15 de juliol de 2016 al 14 de juliol del 2017, 
per un import de 179.907,34 euros. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I disculpin, ara 
veig que tenia un lapsus important.  
 
 
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. 
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Abstenció:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
Decret de l'Alcaldia de data 6 de març de 2018 relatiu a modificació del decret 
de l'alcaldia de 31 d'octubre del 2017 en el que s'estableix la mesa de 
contractació amb caràcter permanent amb motiu de l'entrada en vigor de la llei 
9/2017, de contractes del sector públic. 
 
Atès que per Decret de l'Alcaldia de 31 d'octubre del 2017 es va aprovar amb 
caràcter permanent la composició de la mesa de contractació en els  procediments 
de contractació que celebri l'Ajuntament. 
 
Atès que de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, amb entrada en vigor el proper 9 de març de 2018 d'acord amb la 
disposició final 16 del TRLCSP, que en el seu article 326 preveu que en el 
procediment obert, obert simplificat, restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb 
negociació i d'associació, els òrgans de contractació de les Administracions 
Públiques estaran assistits per una Mesa de Contractació. 
 
Atès que amb la nova LCSP, la composició de la mesa de contractació en relació 
amb els seus components ha variat substancialment del previst a la normativa 
anterior, fet que implica que la Mesa actualment constituïda contradiu el previst a la 
nova LCSP. 
 
Atès que la Mesa de contractació es pot constituir amb caràcter permanent o de 
manera especifica per a cadascun dels procediments de licitació, tal i com es deriva 
de la Disposició Addicional segona, apartat 7è, de la LCSP. 
 
Atès que és voluntat d'aquesta Corporació establir amb caràcter permanent la 
composició de la Mesa de Contractació que ha d'assistir als diferents òrgans de 
contractació, amb la finalitat de dotar de major celeritat als diferents processos  de 
licitació. 
 
Atès el que disposa la D.A. Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, en el seu número 7 en quant a la composició de les 
meses de contractació en l'àmbit de l'Administració local, precepte que té la 
consideració de bàsic. 
 
Atès el que disposa l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, en el seu número 3, pel que fa a la constitució de la mesa. 
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De conformitat amb el que disposa l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 17  de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, precepte que no contradiu la D.A 2 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i desenvolupa i 
precisa la composició de les meses de contractació. 
 
Atès que davant l'existència de dos òrgans amb facultats en matèria de contractació 
en l'àmbit de l'Administració municipal (Alcalde - amb facultats per delegar la 
competència a la JGL - i Ple de la Corporació ), i de conformitat amb el disposat al 
fonament jurídic segon de la STS de data 28 de gener de 2003 ("Por el contrario esta 
Sala ha venido declarando repetidamente…que no puede declararse la nulidad de 
los acuerdos de la Comisión municipal de Gobierno adoptados en materias de 
competencia del Alcalde cuando este interviene en ellos y vota a favor de su 
adopción") i tenint en compte que en el Ple municipal s'integra com a part necessària 
l'Alcalde-President de la Corporació, el Ple restaria facultat per designar els 
membres que integren la Mesa de Contractació de caràcter permanent. 
 
Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia dictat el dia 31 d'octubre de 2017 
mitjançant el qual s'estableix amb caràcter permanent de la Mesa de Contractació, 
amb efectes a partir del 9 de març de 2018. 
 
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 obert, obert simplificat, 
restringit, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació, si s'escau, i associació 
per la innovació. 
 
Tercer.- ESTABLIR la següent composició de la Mesa de Contractació: 
 
President: 
El/la Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior: Sra. Maria Àngels Planas i 
Crous 
Suplent: El/la Tinent d'Alcalde per l'ordre establert en les Tinences d'Alcaldia. 
Vocals: 
1. El Secretari General de la Corporació, o en el seu cas el Vicesecretari o 
altre/a lletrat/da de serveis jurídics. 
2. L'Interventor de la Corporació municipal, o en el seu cas la viceinterventora, o 
qui tingui atribuïdes funcions de control econòmic-pressupostari. 
3. El/la cap d'Àrea, servei o secció corresponent en funció de la matèria objecte 
del contracte, o en el seu cas, un/a tècnic/a de l'Àrea competent en funció de la 
matèria objecte del contracte. 
4. La Cap de Contractació i Compres o en el seu cas un/a tècnic/a del servei de 
contractació i compres de la Corporació, tant sigui funcionari de carrera com personal 
laboral, o funcionari interí en el supòsit d'impossibilitat d'assistència de qualsevol dels 
anteriors, atesa la insuficiència de funcionaris de carrera al servei de Contractació i 
Compres de l'Ajuntament. 
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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.- La present resolució tindrà efectes a partir del dia 9 de març de 2018.  
 
Sisè.- Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària que se celebri.  
 
Setè.- PUBLICAR el present acord en el Perfil del contractant de l'Ajuntament. 
 
Setè.- NOTIFICAR la present resolució als membres titulars i suplents de la  Mesa de 
Contractació. 

 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Però ara sí, doncs, passaríem a 
defensar o explicar breument la segona ratificació.  
Senyor secretari, eh?, sí?, perquè me mirava malament. 
Ara anem a la segona ratificació. 
 
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): Sí, que és el Decret d’Alcaldia del 6 de març 
del 2018 relatiu a la modificació del Decret d’Alcaldia del 31 d’octubre del 2017, que 
estableix la Mesa de Contractació amb caràcter permanent amb motiu de l’entrada en 
vigor de la Llei 9, del 2017, de contractes del sector públic. 
 
Bé, aquesta nova llei estableix que a les meses de contractació només poden haver-hi 
d’electes un terç màxim dels electes de la casa, per tant, pot haver-hi un electe. En 
aquest cas, sóc jo mateixa, la responsable de contractació. I en cas que jo no hi pugui 
ser, va per ordre de tinences d’Alcaldia. 
 
És simplement això. I que tots els grups de l’oposició i tots els regidors poden estar 
convidats i se’ls avisa per poder anar a totes les meses de contractació. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Hi ha 
intervencions?  
Doncs, podem passar directament a ratificar aquesta segona ratificació que els 
proposem. 
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Vots a favor de la ratificació? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, la ratificació del Decret d’Alcaldia de data 6 de març de 2018, 
de configuració de la Mesa de Contractació. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia de data 6 de març de 2018, de 
configuració de la Mesa de Contractació, 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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
5. Aprovació de l'organigrama de l'Ajuntament de Girona. 
 
Per Decret d'Alcaldia número 2017021882, de 31 d'octubre de 2017, es va aprovar la 
nova organització política i es van determinar les diferents àrees en les que 
s’estructura la Corporació municipal: 
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1. Àrea d'Alcaldia 
2. Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 
3. Àrea d'Hisenda i Règim Interior 
4. Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme 
5. Àrea d'Educació i Esports 
6. Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
7. Àrea de Cultura 
 
Cada una d'aquestes àrees comprèn un o diversos sectors funcionalment homogenis 
de l'activitat administrativa local, resultat d'analitzar la situació organitzativa existent i 
fer una proposta de futur, que es trasllada, a la pràctica,  en un nou organigrama 
funcional, que busca una òptima distribució dels recursos humans. 
 
L'aprovació dels organigrames per part de l'Ajuntament es constitueixen com 
instruments definidors formals d'aquestes àrees de govern, de les relacions de 
dependència jeràrquica i institucionalització dels nivells de comandament, 
responsabilitat i rendiments de comptes. 
 
Es determina la ubicació dels diferents serveis i unitats dins l'estructura general i 
ajuda a una major definició del funcionament en conjunt. 
 
Aquests organigrames han de contribuir a ser la primera base per a l'aprovació 
d'altres instruments organitzatius per a la consecució de l'ordenació dels llocs de 
treball dins el marc de les competències d'autoorganització de què disposen les 
administracions públiques. 
 
. Article 69, 72 i 74 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
. Article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 
 
. Article 283 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. 
 
. Article 126.4 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
. Article 29 i 66 del DL 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text 
únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de 
funció pública. 
 
. Articles 29 a 35 del Decret 214/190, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de personal al servei de les entitats locals. 
 
Primer.- APROVAR l'actualització de l'organigrama general de l'Ajuntament de Girona 
i els organigrames de les set àrees de govern, que inclouen els canvis d'adscripció i 
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d'organització administrativa que han tingut lloc des de l'aprovació de l'últim 
organigrama en data 11 de juliol de 2016. 
 
Segon.- 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 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. 
 
Doncs, passaríem al punt de l’ordre del dia número 5. Entrem ja en la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Règim Interior.  
Per tant, senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Senyora Planas… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, pel Decret 
d’Alcaldia del 31 de novembre de 2017 es va aprovar la nova organització política i les 
diferents àrees; concretament, són set les àrees que es varen establir. I el que 
pretenem és traslladar a la pràctica en aquest nou organigrama funcional l’òptima 
distribució dels recursos tècnics de la casa. 
 
Els organigrames, vostès ja saben que és una instrument que defineix quines són les 
àrees de govern, les relacions de dependència jeràrquica, també la institucionalització 
dels nivells de comandament i de responsabilitat i rendiment dels comptes. 
 
El que es determina és els diferents serveis, les unitats com estan estructurades de 
manera general i la definició en conjunt de tota l’estructura de la casa.  
 
I el que portem és, com ha dit el secretari, aprovar aquesta actualització de 
l’organigrama general d’aquestes set àrees, i que l’última aprovació de l’organigrama 
que tenim és de l’11 de juliol del 2016. I l’organigrama el que pretén és una imatge 
fidel de com estan les àrees estructurades, per tal que quan nosaltres pengem 
l’organigrama de la web estiguin totalment actualitzades. I és això el que es pretén 
portant aquesta aprovació de l’organigrama. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo per anunciar 
l’abstenció del meu grup tant en el punt 5, el 6 com el 7, i així ja amb una sola 
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intervenció, més que res per coherència política. Sobretot –com la senyora Planas 
explicava– això correspon tot a l’organització política que el Govern seu ha decidit, que 
no és el que nosaltres faríem ni ho compartim, i, per tant, en aquest sentit, doncs, com 
he dit, no donarem suport a cap dels tres punts. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Paneque, endavant. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Nosaltres substanciarem també els tres punts 
conjuntament, perquè entenem que estan vinculats, tot i que els nostres vots seran 
diferenciats. I m’agradaria explicar per què. 
 
En el punt número 5, que fa referència a l’organigrama, el nostre vot serà contrari; al 6 
i al 7, nosaltres votarem una abstenció, perquè entenem que alguns dels punts que 
s’inclouen tant en la relació de llocs de treball com també en la modificació de la 
plantilla, en alguns d’aquests punts hi ha un acord amb els sindicats i, per tant, 
nosaltres, doncs, respectem els acords als quals hagi arribat l’Ajuntament amb els 
sindicats de l’empresa, de l’Ajuntament. I no volem fer aquest vot contrari, 
precisament, per respecte a aquests acords. 
 
Però, l’organigrama, sí que vostès saben que quan nosaltres vàrem estar a govern 
varem donar una forma determinada a una àrea que nosaltres volíem treballar d’una 
manera molt transversal. I que Serveis Socials i Joventut, Ocupació o Convivència 
Ciutadana poguessin assumir d’una manera més transversal i projectes més 
ambiciosos, aquesta manera de funcionar ens semblava la més adequada. 
 
És per això que el juliol del 2017 vàrem fer arribar un informe a l’Àrea de Recursos 
Humans on proposàvem tota una sèrie de canvis en l’organigrama per tal d’assolir 
aquesta manera de treballar que a nosaltres ens semblava més adequada i que podia 
donar lloc a projectes, com dic, de molt més alta qualitat i ambició per a l’Ajuntament 
de Girona. 
 
L’organigrama que ens presenten no respecta en absolut ni el treball que vàrem deixar 
fet ni allò que volíem acabar d’implementar, doncs, si haguéssim continuat a govern. I, 
per tant, això és el que ens obliga a fer aquest vot contrari, perquè és que no hi ha cap 
similitud amb allò que nosaltres haguéssim volgut i pensàvem que era bo per a la 
ciutat i per a l’Ajuntament. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bona tarda a tothom i llibertat presos 
polítics, primer de tot. La veritat és que m’ha sorprès ara la intervenció de la senyora 
Paneque, perquè, com explicava la senyora Planas, aquest organigrama és fruit del 
vot a favor que va fer vostè i el seu grup en el cartipàs –en el cartipàs–, sí, sí. 
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(Comentaris de fons.) Les àrees, per exemple, de l’organigrama són exactament les 
que vostès van avalar en el Ple de cartipàs. 
 
Dit això, nosaltres votarem negativament també a aquest punt, perquè creiem, com 
deia abans, que és conseqüència d’un cartipàs que nosaltres no vam validar i era un 
cartipàs que vam avisar que, a més, comportava una invisibilització d’àrees tan 
importants com l’Àrea de Serveis Socials; que la proposta que ens fan vostès i que ens 
han fet i que estan reproduint des que governen sols és una clara invisibilització 
d’aquesta àrea. I això no vol dir desmerèixer les persones que hi estan treballant, sinó 
com vostès l’estan plantejant i com no consideren que és estratègica. 
 
En segon lloc, per nosaltres l’organigrama que vostès estan plantejant és la fotografia 
fixa d’un govern que no funciona, d’un govern que és un conjunt d’individualitats sense 
lideratge ni sense treball col·lectiu, un govern que no té un projecte per a la ciutat i 
que, per tant, entenem que aquest organigrama no és útil per a la ciutat en el moment 
en què estem vivint i en caldria un de ben diferent. 
 
I, finalment, perquè creiem que aquest organigrama no està pensat en base a les 
prioritats que hauria de tenir ara mateix qualsevol govern de la nostra ciutat, que és la 
seva gent, la participació als barris i, sobretot, que la ciutat fos governada no només 
per a uns, sinó per a tots. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí… 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, miri, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres en coherència amb el vot que vàrem en els altres plens i que ens vàrem 
abstenir quan parlàvem d’organigrama, en aquest continuem mantenint la nostra 
abstenció. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, no sé si 
els altres grups, com que la senyora Paneque ha parlat de tots… Anirem substanciant 
cada un, eh? Perfecte. 
Doncs, anem per la votació… Disculpi, senyora Planas, volia fer alguna…? 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): No, no. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Doncs, anem per fer la 
votació sobre l’aprovació d’aquest punt número 5. 
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, 
amb els vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, integrat per deu 
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membres, l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres i Partit Popular, integrat per un 
membre, i el vot en contra dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’actualització de l’organigrama general de l’Ajuntament de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, l’actualització de l’organigrama general de l’Ajuntament de Girona, 
es aprovada per majoria 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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
 
 
 
6. Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball any 2018. 
 
El RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic estableix en el seu article 74 que les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançant la relació de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que contindran, com a mínim, la denominació 
de llocs de treball, els grups de classificació  professional, els cossos o escales, en el 
seu cas, a què estan adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. Aquests instruments seran públics. 
 
En l'àmbit autonòmic els articles 29 i següents del Decret Legislatiu  1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 



50 
 

textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu el contingut 
mínim de la relació de llocs de treball. 
 
L'article 32 i com a objectiu de la relació de llocs de treball estableix que la creació, la 
modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s'han de fer en tot cas 
mitjançant la Relació de Llocs de Treball. 
 
Per acord de Ple de data 11 de febrer de 2013 es va aprovar la Relació de Llocs de 
Treball de l'Ajuntament de Girona, que comprèn els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, laboral i eventual de la corporació. 
 
La Relació de Llocs de Treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es 
realitza l'ordenació de tots els llocs de treball classificats per nivells i recull de forma 
sintètica la informació bàsica sobre les funcions, les característiques i requisits, la 
forma de provisió, el nivell de complement de destinació, les quanties del 
complement específic fruit del procés de valoració  dels llocs de treball. 
 
Atès que l'organització és canviant i per tant es fa necessari poder modificar la 
Relació de Llocs de Treball per adequar-la a la realitat dels llocs de treball, es va 
aprovar juntament amb la RLT un procediment per a la seva actualització. 
 
Durant l'any 2017 i 2018 fins a la data d'emissió d'aquest informe la comissió tècnica 
de valoració de la RLT s'ha reunit per tractar i valorar les peticions de revisió de 
diferents llocs de treball i al mateix moment per actualitzar la RLT a la nova 
organització i cartipàs municipal. 
 
La RLT no projecta, per si mateix, cap modificació en el pressupost municipal per a 
l'any 2018, en tant que la Valoració dels Llocs de Treball conseqüència de l'aprovació 
de la RLT no ha estat encara aprovada pel Ple de la Corporació. Per aquest motiu, 
s'incorpora com annex al present informe un document relacionant els complements 
retributius del personal que ve a constituir el catàleg de complements (complement 
específic), de conformitat amb l'estructura retributiva vinculada a l'aprovació de la 
RLT, que recull el complement específic únic per a cada lloc de treball que retribueix 
les condicions particulars i específiques pròpies de cada lloc. 
 
PRIMER.- Actualitzar la Relació de Llocs de Treball incorporant totes les 
modificacions derivades dels acords presos en la Comissió de Valoració de Llocs de 
Treball fins a la data d'aquest acord i de la nova organització municipal i cartipàs 
municipal. 
 
SEGON.- Disposar la publicació de la Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. 
 
TERCER.- Aprovar el catàleg de complement específic per l'any 2018, que s'adjunta 
com annex, en el qual es determina la valoració de les condicions específiques que 
concorren en els llocs de treball i d'acord amb l'estructura retributiva aprovada 
resultat de la Relació de Llocs de Treball. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, al punt número 
6. 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, vostès saben 
que l’Estatut bàsic de l’empleat públic, EBEP, estableix a l’article 74 que les 
administracions públiques estructuraran la seva organització mitjançant una relació de 
llocs de treball, en el qual aquesta relació instrumenta els grups, és a dir, ens diu la 
classificació…, els grups, la classificació professional, els cossos i les escales, també 
ens estableix els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. 
 
El febrer del 2013, es va aprovar la relació de llocs de treball, que vàrem portar en 
aquest plenari, i la qual establia el treball reservat a funcionaris, laborals i eventuals de 
la corporació. 
 
Què s’entén per relació de llocs de treball? Doncs, és un instrument que s’utilitza en el 
qual es realitza una ordenació de tots els llocs de treball classificats a nivell, i recull 
també de manera sintètica la informació bàsica de les funcions i les característiques i 
els requisits i també la forma de provisió del nivell de complement de destinació de tots 
els llocs de treball que tenim a la casa.  
 
Sabeu que l’organització és canviant, pot anar canviant depenent de les necessitats; 
per tant, també és necessari modificar els llocs de treball, les fitxes dels llocs de 
treball. 
 
Durant l’any 2017, durant l’any 2018, hi ha creada una comissió tècnica de valoració 
que està formada per la mateixa empresa, pel mateix ajuntament, i també pels 
sindicats. S’han reunit, han tractat cada una de les peticions que han presentat els 
treballadors, aquelles que a vegades han sorgit també de modificacions d’alguna de 
les places, i s’ha actualitzat. I el que portem aquí és aquesta actualització per poder-ho 
tenir al dia. I ha estat aprovada, aquesta actualització, per la comissió de manera 
unànime per tota aquesta comissió. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Intervencions? 
Primer la senyora Costa. Gràcies. 
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Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Continuant amb el que ha dit el meu company, en Lluc, doncs, aquest no és el nostre 
model i, a més a més, és cert, vull dir, l’RLT s’ha d’anar actualitzant i és correcta. El 
que passa que continua havent-hi un excés de personal eventual, o sigui, càrrecs de 
confiança. Nosaltres sempre ens hi hem posicionat en contra i, per tant, el nostre vot 
serà una abstenció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Ara sí, senyor 
Albertí. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, entenem el que 
ens havia explicat la regidora Maria Àngels Planas respecte a l’actualització d’aquests 
llocs de treball. Efectivament, ens preocupava que aquestes modificacions es fessin 
estant consensuades amb els sindicats han estat consensuades, de la qual cosa ens 
alegrem. Ara bé, un cop més, i potser n’ha fet esment, vostè, regidora Planas, 
voldríem demanar com de forma reiterada hem demanat que un cop actualitzades 
aquestes fitxes s’iniciés i es treballés ja la valorització, el valor punt de cada lloc de 
treball. Perquè també una cosa que hem parlat amb sindicats i ens demanen de forma 
reiterada és que és un tasca pendent des de l’any 2011, si mal no recordo, de 
normalitzar les nòmines a través d’aquesta valorització del lloc de treball. 
 
I que recordo, i encara parlant amb ells fa poc, que ells estan totalment disposats que 
sigui una valorització –perdó–, una aplicació de forma progressiva, perquè entenem 
que per a les arques municipals si fos una aplicació immediata seria un greuge 
important; estan disposats que de forma progressiva s’anés adequant la nòmina en 
funció d’aquesta valoració de lloc de treball. 
Ara bé, en funció de com hem votat també en altres ocasions en el tema aquest, el 
nostre vot serà l’abstenció. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Sí, senyora Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí que anirem en aquesta línia, senyor Albertí, 
hem parlat amb els sindicats. En realitat, ja havíem començat a parlar del valor punt de 
la relació de llocs de treball, però és veritat que vàrem arribar a un punt mort que no 
podíem avançar. Vàrem demanar ajuda externa a veure si era possible i al final hem 
quedat de tornar a iniciar de nou aquesta comissió, aquest grup de treball per poder 
arribar a veure si arribem a un acord. No és tan qüestió d’arribar a un acord, que ja ens 
anem entenent amb ells, sinó de buscar alguna cosa que realment no ens surti tantes 
varietats, perquè, realment, la casa no era gens homogènia a l’hora de treballar-la i, 
per tant, era molt complicat, ens sortien molts de complements ad personam. I el que 
intentem és buscar un equilibri en tot això. I és el que intentarem buscar i, 
evidentment, hi treballarem amb els sindicats. I estem d’acord que tots volem arribar a 
un acord, perquè crec que és millor per a tots els treballadors i també per a nosaltres 
com a empresa poder arribar a un acord.  
Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. 
Doncs, passaríem a la votació de la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria, 
amb els vots a favor del Grup Municipal Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per 
quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit 
Popular, integrat per un membre, l’actualització de la relació de llocs de treball. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, l’actualització de la relació de llocs de treball, es aprovada per 
majoria 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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
7. Modificació de la plantilla de l'exercici 2018 aprovada per acord de Ple de 
data 18 de desembre de 2017. 
 
L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
estableix que "correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del 
Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual", article que fa referència a les places, ja que 
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els llocs de treball no formen part d'aquest instrument de gestió. Continua aquest 
article indicant que "les plantilles hauran  de respondre als principis de racionalitat, 
economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, 
sense que les despeses de personal puguin rebassar els límits que es fixen amb 
caràcter general." 
 
D'altra banda, l'article 126 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
estableix que aquestes plantilles han de comprendre tots el llocs de treball (referint-se 
novament a places), degudament classificats pel que fa al personal funcionari, laboral 
i eventual, en funció del grup de classificació. 
 
Per acord de Ple de data 18 de desembre de 2017 es va aprovar la plantilla de 
personal per a l'any 2018. 
 
Amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels diferents serveis 
municipals es fa necessària la modificació de la plantilla per tal de procedir a ajustar 
la plantilla actual a noves necessitats detectades, per una banda, i ajustar les places 
que quedaran vacants  als requeriments de l'organització. 
 
La plantilla que s'adjunta és la relació ordenada i classificada de les places dotades 
econòmicament a l'Ajuntament, per aquest exercici resultat de l'amortització, nova 
creació i requalificació de places portat a terme a partir de la darrera plantilla 
aprovada. Comprèn totes les places degudament classificades pel que fa al personal 
funcionari, laboral i eventual, en funció del grup de classificació. 
 
S'inclouen a més, dades que detallen, respecte del total de places i en funció  dels 
grups de classificació, l'existència de vacants. 
 
I) En primer lloc, en data de 13 de gener de 2018 va quedar vacant per jubilació 
del seu titular una plaça d'oficial primera a jardins (número 1075), plaça del subgrup 
de classificació C2, CD 16 i que era de naturalesa funcionarial. Atès que es tracta 
d'una plaça de personal d'oficis, s'amortitza la plaça als efectes de crear-ne una de 
nova amb les mateixes característiques i de naturalesa laboral. 
 
II) En data de 16 de gener de 2018 va quedar vacant per jubilació la plaça 
número 457, treballador/a familiar, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, 
règim laboral. Atès que les places de treballador familiar i pel perfil del lloc de treball i 
titulació requerida pel seu accés es van reconvertint a places d'integrador/a social, 
incloses en el subgrup de classificació C1, CD 18, es procedeix a l'amortització de la 
plaça de treballador/a familiar per crear-ne una de integrador/a social per ajustar-la al 
requeriment del lloc (numero 2845). 
 
III) En data de 16 de gener de 2018 va quedar vacant per jubilació la plaça 1342, 
cap de colla, inclosa  en el subgrup de classificació C2, CD 16, laboral. A partir del 
moment en què aquesta plaça queda vacant i als efectes d'ajustar-la a l'organització 
administrativa municipal es fa necessària amortitzar la plaça existent i crear-ne una 
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de nova amb les característiques i requisits que en permeti la seva ocupació interina 
segons els criteris vigents d'accés. En aquest sentit, s'amortitza la plaça 1342 
identificada i se'n crea una de nova d'oficial primera, inclosa en el subgrup de 
classificació C2, CD 16, laboral, adscrita a la brigada d'enllumenat i lampisteria 
(número 2846). 
 
IV) En data de 15 de març de 2018 ha quedat vacant per jubilació la plaça 
número 1617, conserge-mantenidor, inclosa en el subgrup de classificació, inclosa en 
el subgrup de classificació C2, CD 16. Una vegada la plaça ha quedat vacant, i 
valorades les necessitats del servei, s'ha considerat necessària l'amortització 
d'aquesta plaça i crear-ne una de nova d'auxiliar administrativa, funcionària, de 
l'escala d'administració general, sotsescala auxiliar, inclosa en el subgrup de 
classificació C2, CD 16. 
 
V) Per acord de Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2017, publicada al 
BOP i DOGC en data de 27 d'abril de 2017 es va aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació 
per a l'exercici del 2017, amb aprovació de convocatòries per cobertura de places 
vacant a la plantilla 2017 pel sistema de promoció interna. Portades a terme diverses 
convocatòries i resolts els processos selectius, es procedeix a l'amortització de les 
places d'origen i els titulars de les qual han accedit a plaça de subgrup de 
classificació superior pel sistema de promoció interna. Així, es procedeix a 
l'amortització de les següents places: 
. Administrador/a de xarxa informàtica, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 
21, naturalesa laboral, número 2116. 
. Peó especialitzat/da, inclosa en el subgrup de classificació AP, CD 13, naturalesa 
laboral, número 1269. 
. Peó, inclosa en el subgrup de classificació AP, CD 13, naturalesa laboral, número 
202. 
 
VI) Per altra banda, en la mateixa oferta pública d'ocupació de l'any 2017 hi ha 
incloses, i pendent d'execució, tres places de mestre/a d'educació infantil, naturalesa 
laboral, incloses en el subgrup de classificació A2, CD 21 i previstes per ser cobertes 
mitjançant procediments de promoció interna. Atès que l'accés per promoció interna 
vindrà de persones titulars de places del subgrup de classificació inferior, en aquest 
cas C1, i que les places del subgrup C1 han estat objecte de funcionarització 
mitjançant el procés selectiu per torn restringit convocat per acord de Junta de 
Govern Local de data 24 de novembre de 2017, és convenient amortitzar les tres 
places en règim laboral identificades, números 396, 2526 i 2527, per tal de procedir a 
la creació de tres places de mestre/a d'educació infantil, de l'escala d'administració 
especial, subescala  tècnica,  inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21, 
números 2849, 2850 i 2851. 
Casuística similar té lloc en 19 places que estan incloses en l'oferta pública 
d'ocupació de l'any 2017, administratiu/va i que estaven previstes por ser cobertes 
per promoció interna en execució de l'oferta pública. Atès dins el marc de processos 
de funcionarització que s'han posat en marxa a l'Ajuntament de Girona i els que en 
previsió es portaran a terme aquest 2018, les places seran cobertes en règim 
funcionarial per aspirants que estiguin inclosos en el subgrup de classificació 
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immediatament inferiors i règim funcionarial. En aquest sentit en aquest 2018 es 
portarà a terme el procés de funcionarització de subgrup C2. Per tant i als efectes de 
procedir a regularitzar el règim d'aquestes places que han de cobrir-se per promoció 
interna es procedeix a l'amortització de: 
. 19 places d'administratiu/va, règim laboral, incloses en el subgrup de classificació 
C1, CD 18 per procedir a la creació de 19 places funcionàries, de l'escala 
d'administració general, sotsescala administrativa, incloses en el subgrup de 
classificació C1, CD 18. 
. 3 places de tècnic/a auxiliar, règim laboral, incloses en el subgrup  de  classificació 
C1, CD 18 per procedir a la creació de 3 places funcionàries, de l'escala 
d'administració especial, sotescala tècnica, classe  auxiliar  tècnic, incloses en el 
subgrup de classificació C1, CD 18. 
 
VII) Per acord de Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2017 es va 
convocar el procés selectiu, per torn restringit, per a l'accés a diverses places de 
personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Girona. El procés selectiu es  va 
portar a terme el 24 de febrer de 2018 i segons la proposta del tribunal qualificador es 
procedirà al nomenament de funcionaris/es de carrera el personal que ha superat el 
procés selectiu de funcionarització. A aquests efectes i per tal d'ajustar les places a la 
modificació del vincle funcionarial cal procedir a l'adequació de les places de plantilla. 
Així, conseqüència d'aquest procés de funcionarització es procedeix a l'amortització 
de les següents places de plantilla que fins ara estaven ocupades amb caràcter 
definitiu en règim laboral: 
. 73 places d'administratius/ves, règim laboral, subgrup de classificació C1, CD 18. 
. 33 places de tècnic/a auxiliars, règim laboral, subgrup de classificació C1, CD 18. 
. 30 places de tècnic/a d'educació infantil, règim laboral, subgrup de classificació C1, 
CD 18. 
 
I es procedeix a la creació de les següents places: 
. 74 places d'administratiu/ves, funcionàries, de l'escala d'administració general, 
sotsescala administrativa, incloses en el subgrup de classificació C1, CD 18. 
. 31 places de tècnic/ques auxiliars, funcionàries, de l'escala d'administració especial, 
sotsescala tècnica, classe auxiliar tècnica, incloses en el subgrup de classificació C1, 
CD 18. 
. 30 places de tècnic/ques d'educació infantil, funcionàries, de l'escala d'administració 
especial, sotescala tècnica, classe auxiliar tècnic, incloses en el subgrup de 
classificació C1, CD 18. 
. 1 plaça de sobreestant, funcionària, de l'escala d'administració especial, sotsescala 
tècnica, classe auxiliar tècnica, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18 
(número 2848). 
 
VIII) En la plantilla aprovada per aquest exercici 2018 a l'Àrea d'Urbanisme, 
Activitats, Mobilitat i Via Pública hi havia incorporada una plaça d'Arquitecte/a 
Tècnic/a, funcionària, de l'escala d'administració especial, subsescala tècnica, inclosa 
en el subgrup de classificació A2, CD 21, número 2767. Analitzades les necessitats 
d'Urbanisme, es fa necessària l'amortització d'aquesta plaça  i procedir a la creació 
d'una plaça nova, funcionària, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, 
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classes tècnica superior, inclosa en el subgrup de classificació A1, CD 26, 
Arquitecte/a, número 2853. 
 
IX) L’article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament 
de personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva 
vigència, per respondre l'establiment de nous serveis, per l'ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici  següent, com també si 
respon a criteris d'organització administrativa interna. 
 
Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la 
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació 
de plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de  crèdits del 
pressupost. 
 
Analitzades les amortitzacions i creacions de places que s'han identificat, no suposa 
un increment total en el pressupost vigent per aquest exercici, ja que les 
modificacions previstes en l'apartat I, VI i VII es tracta únicament d'amortitzacions de 
places en un règim (funcionari o laboral), per crear-ne de noves d'idèntiques 
característiques en l'altre règim en els mateixos subgrups de classificació i 
complements de destí, per tant, amb idèntiques retribucions. 
 
No obstant això, en aquest apartat VII) hi ha la creació d'una plaça de sobreestant, 
funcionària, de l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, classe auxiliar 
tècnica, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18, número 2848, sí que 
genera un sobrecost de 10.000 €. No obstant això, aquest  sobrecost queda 
compensat per l'estalvi de la plaça que s'amortitza i que estava dotada en el 
pressupost d'aquest 2018 i, a prendre en consideració, aquesta plaça nova creada no 
està prevista la seva cobertura per aquest any 2018. 
 
La modificació prevista en l'apartat II d'aquest informe per la que es crea una plaça 
d'integrador/a social, ja estava dotada en el pressupost inicial aprovat per aquest 
exercici 2018, per la qual cosa, tampoc comporta cap  increment  de costos per al 
pressupost vigent. 
 
La modificació prevista en l'apartat  III d'aquest informe per la qual s'amortitza  una 
plaça de cap de colla i se'n crea una d'oficial suposa un estalvi de 1.500 €. 
 
La modificació prevista en l'apartat IV no genera sobrecost ja que la plaça que 
s'amortitza i la que es crea són places del mateix subgrup de classificació, C2 i 
mateix complement de destí, i genera un estalvi de 2.000 €. 
 
Les amortitzacions detallades en l'apartat V, són amortitzacions derivades de 
processos  de  promoció  interna,  i  són objecte  d'amortització  sense creació de 
plaça. La plaça d'accés ja estava dotada en el pressupost municipal i per tant 
aquestes amortitzacions no generen cap tipus de cost addicional. 
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La modificació prevista en l'apartat VIII suposa un increment en el pressupost de 
23.800 € que queden compensats per estalvis propis de l'àrea i per  places vacants  
pendents d'execució. 
PRIMER.- Amortitzar la plaça número 1075 , Oficial primera adscrita a Jardineria, 
inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16 i de règim funcionarial. 
 
SEGON.- Crear la plaça número 2844, Oficial primera adscrita a Jardineria, inclosa 
en el subgrup de classificació C2, CD 16 i de règim laboral. 
 
TERCER.- Amortitzar la plaça número 457, Treballador/a familiar, inclosa en el 
subgrup de classificació C2, CD 16 i de règim laboral. 
 
QUART.- Crear la plaça número 2845, de l'escala d'administració especial, subescala 
tècnica, classe auxiliar tècnica, integrador/a social, inclosa en el subgrup de 
classificació C1, CD 18, de règim funcionarial. 
 
CINQUÈ.- Amortitzar la plaça número 1342, cap de colla, inclosa en el subgrup de 
classificació C2, CD 16 i de règim laboral. 
 
SISÈ.- Crear la plaça número 2846, oficial primera, adscrita a la brigada d'enllumenat 
i lampisteria, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16,  règim laboral. 
 
SETÈ.- Amortitzar la plaça número 1616, conserge-mantenidor, de règim laboral  i 
inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16. 
 
VUITÈ.- Crear la plaça 2847, d'auxiliar administratiu/va, escala d'administració 
general, subescala auxiliar, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16. 
 
NOVÈ.- Amortitzar les places que s'indicaran a continuació, conseqüència de la 
resolució dels processos selectius de promoció interna, de l'oferta pública d'ocupació 
de l'exercici 2017 aprovada per Junta de Govern Local de data 13 d'abril de 2017: 
 
. Administrador/a de xarxa informàtica, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 
21, naturalesa laboral, número 2116. 
. Peó especialitzat/da, inclosa en el subgrup de classificació AP, CD 13, naturalesa 
laboral, número 1269. 
. Peó, inclosa en el subgrup de classificació AP, CD 13, naturalesa laboral, número 
202. 
 
DESÈ.- Amortitzar tres places de mestre/a d'educació infantil, subgrup de 
classificació A2, CD 21, règim laboral (números 396, 2526 i 2527). 
 
ONZÈ.-  Crear   tres  places  de  mestre/a  d'educació  infantil,  funcionàries,    de 
l'escala d'administració especial, sotsescala tècnica, incloses en el subgrup de 
classificació A2, CD 21, números 2849, 2850 i 2851. 
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DOTZÈ.- Amortitzar dinou places d'administratiu/va, règim laboral, incloses en el 
subgrup de classificació C1, CD 18 per procedir a la creació de 19 places 
funcionàries, de l'escala d'administració general, sotsescala administrativa, incloses 
en el subgrup de classificació C1, CD 18. 
TRETZÈ.- Amortitzar tres places de tècnic/a auxiliar, règim laboral, incloses en el 
subgrup de classificació C1, CD 18 per procedir a la creació de 3 places funcionàries, 
de l'escala d'administració especial, sotescala tècnica, classe  auxiliar tècnic, incloses 
en el subgrup de classificació C1, CD 18. 
 
CATORZÈ.- Conseqüència del procés de funcionarització s'amortitzen: 
. 73 places d'administratius/ves, règim laboral, subgrup de classificació C1, CD 18. 
. 33 places de tècnic/a auxiliars, règim laboral, subgrup de classificació C1, CD 18. 
. 30 places de tècnic/a d'educació infantil, règim laboral, subgrup de classificació C1, 
CD 18. 
 
QUINZÈ.- I es procedeix a la creació de les següents places: 
. 74 places d'administratius/ves, funcionàries, de l'escala d'administració general, 
sotsescala administrativa, incloses en el subgrup de classificació C1, CD18. 
. 31 places de tècnic/ques auxiliars, funcionàries, de l'escala d'administració especial, 
sotsescala tècnica, classe auxiliar tècnica, incloses en els subgrup de classificació 
C1,CD 18. 
. 30 places de tècnic/ques d'educació infantil, funcionàries, de l'escala d'administració 
especial, sotsescala tècnica, classe auxiliar tècnica, incloses  en el subgrup de 
classificació C1, CD 18. 
. 1 plaça de sobreestant, funcionària, de l'escala d'administració especial, sotsescala 
tècnica, classe auxiliar tècnica, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18 
(número 2848). 
 
SETZÈ.- Amortitzar la plaça número 2767, funcionària, escala d'administració 
especial, sotsescala tècnica, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21. 
 
DISSETÈ.- Crear una plaça, funcionària, de l'escala d'administració especial, 
sotsescala tècnica, classes tècnica superior, inclosa en el subgrup de  classificació 
A1, CD 26, Arquitecte/a, número 2853. 

 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Passem, doncs, al punt número 
7. 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):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): 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, sabeu que cada 
any quan aprovem el pressupost, aprovem la plantilla: aquest any el 18 de desembre 
es va aprovar la plantilla. Amb posterioritat a la seva aprovació, de la plantilla, és 
necessària una modificació, perquè realment hi ha hagut molts de canvis. És veritat 
que podríem esperar un any a fer-la, però no ens agrada, perquè ens agrada tenir-la 
actualitzada. No la portarem cada mes, però sí de tant en tant per tenir actualitzat.  
 
I aquesta vegada era important actualitzar la plantilla, perquè, realment, hi ha hagut 
moltes modificacions: hi ha hagut alguna jubilació amb l’amortització de la plaça i la 
creació d’una nova plaça, hi ha hagut promocions internes en les quals, a les 
promocions internes, s’han creat places de nivell superior i, per tant, amortitzem les de 
nivell inferior, hi ha hagut la funcionarització de molt de personal –sabeu que hi ha 
hagut unes proves– i hem aprovat aquesta funcionarització, i, per tant, s’han 
d’amortitzar les places de laboral i crear les de funcionari. I és tot el reguitzell de 
modificacions, entre altres, que portem. No les enumeraré una a una, perquè ja vàrem 
tenir…, vosaltres les heu pogut llegir i, a més a més, vàrem fer una sessió per poder-
ho explicar. Però és el que realment portem, totes aquestes modificacions 
d’amortitzacions i de creacions de noves places.  
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, senyora Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, tal com exposa el mateix 
enunciat d’aquest punt, al plenari del darrer mes de desembre, es va aprovar 
inicialment la plantilla de personal per a aquest any 2018, amb l’acord corresponent a 
l’aprovació del pressupost general. 
 
Es tracta d’una modificació substancial i és que no només estan amortitzant places 
vacants per jubilació, sinó que estan davant d’un procés de funcionarització endegat 
per aquest Ajuntament dels subgrups C1 i C2. Conseqüència d’aquest, s’ha procedit a 
l’amortització de més de cent cinquanta places en règim laboral per procedir a la 
creació de places funcionarials. I davant d’aquesta situació, des del meu grup 
municipal, entenem que el procediment per a la funcionarització del personal laboral 
de la plantilla d’aquest Ajuntament que s’ha seguit i que fins al moment ve avalat per 
l’informe jurídic que va emetre l’any 2007 el secretari municipal, en el qual es refereix a 
l’excepcionalitat dels processos de funcionarització i detalla els requisits per dur-lo a 
terme. Per tant, nosaltres no hi votarem en contra, no posarem pals a les rodes, però 
no l’hi votarem a favor. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Costa… 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres en diferents plens hem anat qüestionant aquests canvis que hi ha hagut i 
sempre hem anat trobant que dèiem que a vegades perdíem per la part de baix i que 
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no es donaven possibilitats de promoció, precisament, a la gent que està a nivells més 
baixos, no? 
 
En aquest cas, jo m’ho he mirat així i crec que si fa no fa, aquesta vegada crec que no 
perdem oli per enlloc. De totes maneres, com que sempre hem anat qüestionant totes 
aquestes mogudes, a nosaltres sempre ens queden dubtes, i en aquest cas, si vostè, 
senyora Planas, em confirma que això s’ha pactat amb els quatre sindicats, nosaltres 
ens abstindríem. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí… 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Únicament per 
anunciar la nostra abstenció en aquest punt. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. No sé si… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. No, només dir que 
és veritat que nosaltres sempre que portem modificacions estan explicades i pactades 
amb els sindicats. En aquest cas, la funcionarització la vàrem pactar amb els sindicats. 
I també quan portem promoció de les places… (comentaris de fons) Amb tots els que 
formen la mesa, amb tots els que formen la mesa sindical. Vull dir, a la mesa sindical 
ningú va votar en contra; si és el que em demanen, ningú ens va votar en contra, els 
que formen la mesa sindical. 
(Comentaris de fons.) 
 
Eh? Sí, ja ho sé, els sindicats que hi ha, perquè m’hi reuneixo de tant en tant. 
(Comentaris de fons.) 
Sí, que jo sàpiga, sí. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No s’hi han oposat. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): No s’hi han oposat.  
(Comentaris de fons.) 
Sí, sí, hi han donat suport, a la funcionarització; les places que hem fet de promoció 
interna, també sempre es comuniquen als sindicats i no s’hi han oposat. Fins i tot, ells 
a vegades han fet proposta d’alguna plaça i nosaltres ho hem acceptat. I, per tant, 
sempre que portem les coses són pactades amb els sindicats. I quan no, també ho 
diem, que no ha estat pactat amb els sindicats. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, a la votació de 
la proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 



62 
 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria, 
amb els vots a favor dels grups municipals, Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, i l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana - Mes, integrat 
per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de la plantilla de 
personal per a l’exercici 2018. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la modificació de la plantilla de personal per a l‘exercici 2018, es 
aprovada per majoria 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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
8. 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. 
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. 
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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.  
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, 10 de juliol de 2017, 13 de 
novembre de 2017, i 12 de febrer de 2018, s'han aprovat diferents modificacions del 
contracte establert amb EULEN, S.A., NIF A-28517308. 
Pel que fa a la primera anualitat del contracte, una part de les hores que corresponen 
a aquestes modificacions  s'han aplicat a la bossa hores ofertada  per l'empresa. 
Pel que fa a la segona anualitat del contracte es torna a disposar de la bossa d'hores 
ofertada per l'empresa. Una part de les hores que corresponen a aquestes 
modificacions s'han aplicat a la bossa hores, quedant la bossa   d'hores dels diferents 
blocs de la següent manera: 
 
Bloc 1: 
Queda encara disponible una bossa d'hores de 1.917 hores, per un import de 
26.017,47 €, IVA inclòs. 
 
Bloc 2: 
Queda encara disponible una bossa d'hores de 496 hores laborables i 75 hores 
festives, per un import de 8.462,79 €, IVA inclòs. 
 
Bloc 3: 
No s'aplica cap i per tant queden disponibles les 60 hores laborables diürnes i 10 
hores diumenges i festius, per un import de 1.045,14 €. 
 
Bloc 5: 
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Queda encara disponible una bossa d'hores de 42,50 hores laborables i 14 hores 
festives, per un import de 899,90 €, 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 els canvis d'horari, altes de nous equipaments, ampliacions i neteges 
extres, 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 anual 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. 
De conformitat amb la Disposició Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic i atès que el contracte del servei de neteja d'edificis i 
dependències municipals, fou adjudicat abans de la seva entrada en vigor, la 
normativa aplicable és el TRLCSP. 
 
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. 
D'acord amb l'article 109 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb la rectificació 
d'errors. 
Atès que l'import acumulat de les modificacions ja aprovades (acords de Ple de 8 de 
maig, 10 de juliol, 13 de novembre de 2017, i 12 de febrer de 2018) 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. 
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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.- Trasllat neteja Centre Obert d'Adolescents de Barri Vell (Bloc 3): Petició 204. A 
partir del dia 17 de gener de 2018 i fins a 31 de març de 2018, es trasllada la neteja 
que es realitzava al Centre Obert d'adolescents de Barri Vell, situat a l'edifici 
Sarraïnes (1a planta), al nou local situat al carrer Trasfigueres, 2. 
2.- Modificació d'horari a l'escola d'Educació Especial Palau (Bloc 1): Petició 213. A 
partir del dia 20 de febrer de 2018, es modifica l'horari de neteja que s'especifica en 
el plec per poder disposar d'una netejadora en horari de matins. 
3.- Promoció de la ciutat (Bloc 5): Petició 205. Ampliació del servei a partir del dia 12 
de febrer de 2018, amb una ampliació setmanal de 2,5 hores de netejadora, 
distribuïdes en 0,5 hores diàries de dilluns a divendres, amb 12 mesos de servei i un 
import mensual de 170,42 €, IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 12 de 
febrer de 2018 i fins al 31 d'octubre de 2018 (8 mesos i 17 dies) és de mil quatre-
cents setanta euros amb cinquanta-cinc cèntims (1.470,55 €), dels quals 1.215,33 € 
corresponen a la base imposable i 255,22 € a l'IVA calculat al 21%. (2.045,05 € 
anuals) (107,19 € el mes de febrer). 
Amb càrrec a la partida 2018 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 2018. 
4.- Oficina Atenció al Ciutadà - AVE (Bloc 5): Petició 202. Baixa del servei a partir del 
dia 31 de gener de 2018. L'import a donar de baixa pel període de l'1 de febrer i fins a 
31 d'octubre de 2018 (9 mesos), és de set-cents seixanta-quatre euros amb un 
cèntim (764,01 €), dels quals 631,41 € corresponen a la base imposable i 132,60 € a 
l'IVA calculat al 21%, a la partida corresponent del pressupost del 2018. (1.018,66 € 
anuals) (84,89 € mensuals). 
5.- Pavelló Municipal de Girona Fontajau (Bloc 2): Petició 194. Neteja extraordinària 
dels vestidors i les grades el dia 12 de gener de 2018 a partir de  les 16:00 hores i 
dissabte 13 de gener de 2018 de 12:00 a 13:00 hores i de 16:30 a 19: hores, amb 
motiu de la celebració del partit UNI GIRONA - OLYMPIAKOS, amb un total de 6 
hores de netejadora (bossa d'hores), amb un import de vuitanta-un euros amb 
quaranta-sis cèntims (81,46 €), dels quals 67,32 € corresponen a la base imposable i 
14,14 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 2. 
Amb càrrec a l'AD 2018/830. 
6.- Pavelló Municipal de Girona Fontajau (Bloc 2): Petició 198. Neteja extraordinària el 
dissabte 27 de gener de 2018, amb motiu de la celebració del campionat de patinatge 
artístic (xou), amb un total de 3 hores de netejadora (bossa d'hores) i 1 hora de 
netejadora nocturna, amb un import total de cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc 
cèntims (59,45 €), dels quals 49,13 € corresponen a la base imposable i 10,32 € a 
l'IVA calculat al 21%. 
Les 3 hores de netejadora, 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 2. Amb càrrec a 
l'AD 2018/830. 
La 1 hora de netejadora nocturna, amb un import de divuit euros amb setanta- dos 
cèntims (18,72 €), dels quals 15,47 € corresponen a la base imposable i 3,25 € a 
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l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 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 2018. 
7.- Centre Obert Pont Major (Bloc 3): Petició 197. Neteja extraordinària a fons 
després de pintar el centre, amb un total de 2 hores de netejadora (bossa d'hores), 
amb un import de vint-i-set euros amb quinze cèntims (27,15 €), dels quals 22,44 € 
corresponen a la base imposable i 4,71 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la 
bossa d'hores laborables del Bloc 3. Amb càrrec a l'AD 2018/831). 
8.- Bòlit, Centre d'Art Contemporani (Bloc 5): Petició 153. Neteja extra després de la 
inauguració el dia 1 de novembre de 2017, amb un total de 1,5 hores de netejadora 
festiva, amb un import de trenta-nou euros amb trenta-un cèntims (39,31 €), dels 
quals 32,49 € corresponen a la base imposable i 6,82 € a l'IVA calculat al 21%. Amb 
càrrec a la partida 2018 505 33351 22700 Neteja sales d'exposicions / bòlit del 
pressupost de 2018 o a les partides vinculades  als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2018. 
9.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 200. Neteja dels lavabos abans de les 
12:00 hores del diumenge dia 28 de gener de 2018, amb motiu d'una inauguració a la 
sala Pati, amb un total de 1 hora de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import 
de vint-i-tres  euros amb nou cèntims (23,09 €), dels  quals 19,08 € corresponen a la 
base imposable i 4,01 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores 
laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD  2018/832. 
10.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 211. Neteja de l'auditori i dels lavabos 
entre les 20:15 hores del dissabte 17 de febrer i les 10:00 hores del diumenge 18 de 
febrer de 2018, amb motiu de la celebració d'un concert de sensibilització, amb un 
total de 2 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de quaranta-sis 
euros amb disset cèntims (46,17 €), dels quals 38,16 € corresponen a la base 
imposable i 8,01 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2018/832. 
11.- Sala de lectura de Girona Centre (Bloc 6): Petició 201. Neteja a fons el dia  29 de 
gener de 2018, amb motiu de les obres d'adequació de la sala polivalent annexa, 
amb un total de 3 hores de netejadora laborable i un import total de cinquanta euros 
amb nou cèntims (50,09 €), dels quals 41,40 € corresponen a la base imposable i 
8,69 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2018 501 33210 22700 Neteja biblioteques del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2018. 
12.- Biblioteca Salvador Allende (Bloc 6): Petició 209. Neteja extraordinària de la sala 
d'estudi abans del dia 16 de febrer de 2018, amb motiu d'una fuita d'aigües fecals, 
amb un total de 2,5 hores de netejadora laborable i un import total de quaranta-un 
euros amb setanta-cinc cèntims (41,75 €), dels quals 34,50 € corresponen a la base 
imposable i 7,25 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2018 501 33210 22700 Neteja biblioteques del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2018. 
Segon.- Modificar l'error material contingut en l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 
12 de febrer de 2018, en el seu punt 11, derivat del pressupost presentat   per Eulen, 
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S.A. en quant al preu / hora, que havia de ser 16,49 €, IVA inclòs, en comptes de 
16,82 €, IVA inclòs. El redactat quedaria com segueix: 
"11.- Centre Cultural la Mercè (Bloc 5): Petició 162. Neteja extraordinària el dia  30 de 
setembre de 2017, amb motiu de la celebració del concert "Dones a la  Mar" el dia 29 
de setembre i la celebració de la festa de clausura del Festival del Cinema de Girona 
el dia 30 de setembre, amb 1 hora de netejadora i un import  de setze euros amb 
quaranta-nou cèntims (16,49 €), dels quals 13,63 € corresponen a la base imposable i 
2,86 € a l'IVA calculat al 21%. 
Amb càrrec a la partida 2018 504 33302 22700 Neteja CC La Mercè del pressupost 
de 2018 o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2018." 
 
Tercer.- Establir que de les hores disponibles a la bossa d'hores  que  corresponen a 
la segona anualitat dels blocs 1, 2, 3 i 5, s'han aplicat les següents: 
 
Bloc 1: 
No s'aplica cap, quedant per tant una bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i 
obres, de 1.917 hores, per un import de 26.017,47 €, IVA inclòs. (AD 2018/829). 
 
Bloc 2: 
Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 496 hores 
laborables diürnes i 75 hores diumenges i festius, per un import de 8.462,79 €, IVA 
inclòs (AD 2018/830). 
S'apliquen les següents: 
Hores laborables: 
- 6 hores del Pavelló municipal Girona - Fontajau. Petició 194 (punt 5), amb un 
import de 81,46 €, IVA inclòs. 
- 3 hores del Pavelló municipal Girona - Fontajau. Petició 198 (punt 6), amb un 
import de 40,73 €, IVA inclòs. 
Amb un total de 9 hores laborables, i un import total de 122,19 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d'hores de 487 hores laborables i 75 hores 
festives, per un import de 8.340,60 €, IVA inclòs. 
 
Bloc 3: 
Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 60 hores 
laborables diürnes i 10 hores diumenges i festius, per un import de 1.045,14 €, IVA 
inclòs (AD 2018/831). 
S'apliquen les següents: 
Hores laborables: 
- 2 hores del Centre Obert Pont Major. Petició 197 (punt 7), amb un import de 27,15 
€, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa de 58 hores laborables diürnes i 10 hores 
diumenges i festius, 1.017,99 €, IVA inclòs. 
 
Bloc 5: 
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Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 42,50 hores 
laborables diürnes i 14 hores diumenges i festius, per un import de 899,90 €, IVA 
inclòs (AD 2018/832). 
S'apliquen les següents: 
Hores festives: 
- 1 hora del Centre Cultural La Mercè. Petició 200 (punt 9), amb un import de 
23,09 €, IVA inclòs. 
- 2 hores del Centre Cultural La Mercè. Petició 211 (punt 10), amb un import de 
46,17 €, IVA inclòs. 
Amb un total de 3 hores festives, amb un import de 69,26 €, IVA inclòs. 
Quedant encara disponible una bossa d'hores de 42,5 hores laborables i 11  hores 
festives, per un import de 830,64 €, IVA inclòs. 
Quart .- Ampliar la garantia definitiva per un import de 42,42 €, 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 i les baixes seria com segueix: 
- Ampliació Promoció de la ciutat. Petició 205 (Bloc 5): 1.690,12 € anuals, IVA 
exclòs (5% = 84,51 €) 
- Baixa Oficina Atenció al Ciutadà - AVE. Petició 202 (bloc 5): - 841,87 € anuals, 
IVA exclòs (5% = - 42,09 €) 
 
Cinquè.- 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 pel Bòlit, 
Centre d'Art Contemporani,  de data 7 de setembre de 2017, per Esports,  de data 12 
i 24 de gener de 2018, pel Servei Bàsic d'Atenció Social Ter, de data 25 de gener de 
2018, per Biblioteques, de dates 26 de gener i 13 de febrer de 2018, pel Centre 
Cultural la Mercè, de dates 26 de gener i 13 de febrer de 2018, pel Programa 
d'Infància i Joventut, de data 31 de gener de 2018, de Promoció Econòmica, de data 
31 de gener de 2018, d'Educació, de data 19 de febrer de 2018, i amb 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 i que, alhora, mereixen la 
seva aprovació. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Passaríem, doncs, al punt 
número 8 de l’ordre del dia. 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. La senyora 
Planas… 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem 
és una modificació de les prestacions derivades de l’empresa, en aquest cas, 
l’empresa Eulen té adjudicades les dependències municipals de l’Ajuntament de 
Girona i els blocs 1, 2, 3, 5 i 6 de neteja, i 8 de neteja. I el que nosaltres portem és 
unes modificacions que s’han fet de conformitat amb els informes emesos pels caps 
de les corresponents àrees i en els quals es recullen canvis d’horaris, altes de nous 
equipaments, ampliacions, neteges extres. I tot això s’ha dut a terme durant aquests 
últims mesos. I sabeu que el contracte permet haver-hi aquestes modificacions fins a 
un 10 per cent de l’import de l’adjudicació del contracte. 
 
Sabeu que la situació és canviant, perquè quan hi ha…, s’obre un nou establiment o 
se’n tanca un altre, doncs, bé…, o hi ha alguns extres perquè es fan alguns 
esdeveniments extres, per tant, calen aquestes neteges. I per això, periòdicament 
portem aquestes modificacions. I el que portem és aprovar aquestes modificacions de 
neteja. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Alguna 
intervenció?  
Senyora Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, es tracta d’una 
modificació que es troba emparada en la clàusula 26 del plec de clàusules 
administratives particulars: substitució d’uns edificis per altres –com pot ser el cas del 
Centre Obert d’Adolescents del Barri Vell–, de supressions del servei i d’ampliacions 
del servei i de supòsits de neteges extraordinàries. Nosaltres ho veiem correcte i, per 
tant, hi votarem a favor. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Senyora 
Paneque… 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, nosaltres, com hem fet en els últims plens, 
ens abstindrem. I volem reiterar la nostra voluntat de parlar de quin és el millor model 
de gestió a l’hora d’assumir els serveis de neteja de les instal·lacions municipals, atès 
que el setembre s’acaben aquests dos primers anys de contracte, s’haurà de votar la 
pròrroga o no del servei. I a nosaltres ens agradaria explorar noves vies de gestió, i 
ens posem a disposició de l’equip de govern per poder explorar aquestes vies de 
gestió més directa, municipal o, en tot cas, diferent de com s’ha fet fins ara. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Gràcies. Més intervencions? No? 
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No sé si vol fer algun aclariment… No? 
Doncs, passem a la votació. 
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, Ciutadans, integrat per dos membres i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per 
quatre membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, la modificació de les 
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. 
 
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 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. 
 
 
 
9. Declarar la caducitat de l'expedient de resolució contractual iniciat per acord 
del Ple de 10 d'abril de 2017. 
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Primer.- Amb data 30 de març de 2003 el Ple de la Corporació va prendre el següent 
acord: 
"Declarar vàlid l'acte licitatori celebrat el dia 29 d'abril de 2003, relatiu al concurs per 
a la construcció i explotació d'un aparcament per a vehicles al subsòl de part del 
carrer de la Creu, tram comprès entre els carrers Joan Maragall, Jaume Balmes i 
Migdia; aparcament per a vehicles al subsòl de les places Prudenci Bertrana i Miquel 
de Palol i aparcament en superfície amb façana al carrer Emili Grahit i adjudicar-lo a 
favor de l'entitat "Aparcament de Girona 2003, S.L.", representada pel Sr. Joan 
Paredes i Garriga, amb estricte subjecció al conjunt de clàusules i condicions dels 
plecs reguladors i documentació jurídica i tècnica aportada per l'adjudicatari en la 
fase del concurs. 
 
A més de l'adjudicatària han participat en el concurs les entitats "Gestiones Bertrana, 
S.L."; "Estacionamientos y Servicios, S.A." i "Aparkaria Girona, S.A.", havent-se 
declarat exclosa la proposta presentada per l'entitat "Estacionamientos y Servicios, 
S.A.", en no haver aportat la documentació tècnica, de caràcter fonamental, exigida 
en el plec regulador." 
 
Segon.- Amb data 1 d'abril de 2004 el Ple de la Corporació municipal va prendre el 
següent acord: 
 
"1r.- Disposar el canvi d'ubicació de l'aparcament soterrani previst en el subsòl del 
carrer de la Creu, tram comprès entre els carrers Joan Maragall, Jaume Balmes i 
Migdia, adjudicat en règim de concessió administrativa a favor de l'entitat 
"Aparcaments de Girona 2003, SL", segons acord plenari adoptat el dia 30 d'abril de 
2003, en el sentit de traslladar la seva situació al subsòl de la vorera esquerra del 
carrer Emili Grahit, ajustat a les mateixes condicions tècniques, constructives i 
funcionals derivades del projecte originari i amb els mateixos termes i condicions 
resultants dels Plecs reguladors del concurs i millores presentades per l'adjudicatari 
en el referit tràmit, segons avantprojecte formulat. 
2n.- Compensar l'entitat concessionària en les despeses aplicades a l'aparcament 
soterrani en la situació originària no recuperables, en concepte del temps de 
suspensió de les obres de construcció del mateix i per la menor entitat comercial de 
la nova situació, als efectes de la preservació de l'equilibri econòmic-financer de la 
concessió,   establint el termini de vigència de l'aparcament objecte de trasllat en 
cinquanta anys, amb efectes a partir de la seva posta en funcionament i explotació, a 
l'empara del que disposen els  articles 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 
de juny i 249 b) del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
3r.- Disposar el manteniment de la gratuïtat de l'aparcament en superfície del carrer 
Emili Grahit fins la posta en funcionament de l'aparcament soterrani objecte de 
trasllat, atenent la seva immediació i per preservar l'equilibri econòmic de la 
concessió, amb expressa reserva de la facultat municipal per recuperar la possessió 
de l'espai ocupat pel referit aparcament de superfície o prorrogar la seva explotació." 
Tercer.- Amb data 14 de desembre de 2007 es va formalitzar el títol concessional que 
regia la relació existent entre la mercantil Aparcaments Girona 2003, SL i l'Ajuntament 
de Girona per a la construcció i explotació dels aparcaments de vehicles al subsòl del 
carrer d'Emili Grahit, al subsòl de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol i en 
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superfície al carrer d'Emili Grahit en règim de concessió administrativa i llicència d'ús 
privatiu de béns de domini públic, les clàusules del qual es transcriuen a continuació: 
 
"C L À U S U L E S: 
Primera.- La Sra. Anna Pagans Gruartmoner, en la seva qualitat d'Alcaldessa- 
Presidenta, en nom i representació de l'Ajuntament de Girona, de conformitat amb 
l'establert en l'article 53 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 en execució i 
compliment dels acords transcrits en la part expositiva del present document, 
adjudica en favor de l'entitat mercantil Aparcaments de Girona 2003 SL el concurs 
per a la construcció i explotació dels aparcaments de vehicles al subsòl del carrer 
d'Emili Grahit, al subsòl de les Places Prudenci Bertrana  i Miquel de Palol i en 
superfície al carrer d'Emili Grahit en règim de concessió administrativa i llicència d'ús 
privatiu de béns de domini públic, de conformitat amb el que disposa l'article 221 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 25 d'abril pel  qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya descrit i relacionats en l'expositiu III, que 
representada pel Sr. Josep Álvarez Rubirola, l'accepta ajustat al conjunt de 
determinacions que es contenen en els Plecs de Condicions reguladors i a les 
millores proposades en l'acte licitatori. 
 
Segona.- El termini de vigència de la concessió administrativa pels aparcaments 
soterranis de les Places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol s'estableix en 48 anys, 
computats a partir de la data d'adjudicació del concurs, el dia 30 d'abril de 2003 i per 
tant, fins al dia 30 d'abril de 2051. 
El termini de vigència de la concessió administrativa per l'aparcament soterrani del c/ 
Emili Grahit s'estableix en 50 anys, computats a partir del 1 de febrer de 2008 i per 
tant fins al 1 de febrer de 2058. 
El termini de vigència de la llicència d'ocupació d'ús privatiu per l'aparcament en 
superfície del c/ Emili Grahit s'estableix en 5 anys, computats a partir del 19 de 
desembre de 2007 i per tant fins al 19 de desembre de 2012 segons acord  plenari del 
dia 1 d'abril de 2004, amb expressa reserva de la facultat municipal  per recuperar la 
possessió de l'espai ocupat pel referit aparcament de superfície per altres usos 
municipals o prorrogar la seva explotació a favor de la concessionària Aparcaments de 
Girona 2003, S.L. 
Per decurs de termini revertirà en favor de l'Ajuntament de Girona totes les 
instal·lacions i dotacions necessàries en perfectes condicions de funcionament, en 
els termes previstos en els article 59 a 71 del Reglament de Patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre i la clàusula 9a del Plec de 
clàusules administratives particulars. 
 
Tercera.- Aparcament de Girona 2003 SL d'acord amb la clàusula 7a del Plec de 
clàusules administratives particulars s'obliga a: 
" Executar les obres de construcció dels aparcaments i les d'urbanització de la 
superfície, amb estricte subjecció als Plecs de Condicions tècniques i facultatives i 
projecte elaborat per l'adjudicatari. 
" Explotar els serveis d'aparcament comptant en tot moment amb els elements 
industrials i personal necessaris per assegurar una gestió adient. 
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Quarta.- L'entitat adjudicatària Aparcament de Girona 2003 SL ha constituït la fiança 
definitiva per import de 17.743,79€ i 177.437,88€, equivalent al 3% del valor del 
domini públic i al 3% del pressupost de les obres,  respectivament, en  els termes 
establertes en la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Cinquena.- Aparcament  de Girona 2003 SL d'acord amb la clàusula 4 del Plec  de 
clàusules administratives particulars i a la proposta presentada i valorada  en  la fase 
de concurs, ha de satisfer el cànon inicial que consisteix en l'execució de la totalitat 
de les obres d'urbanització de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol, en el 
carrer d'Emili Grahit i les seves zones d'influència, amb la dotació del corresponent 
mobiliari urbà i reposició de les instal·lacions, segons les determinacions contingudes 
en el Plec de Condicions tècniques i facultatives i  del projecte elaborat per 
l'adjudicatari i aprovat per l'Ajuntament de Girona. 
 
Sisena.- Aparcament de Girona 2003 SL s'obliga d'acord amb la clàusula 4 del Plec 
de clàusules administratives particulars i amb la proposta presentada i valorada en la 
fase de concurs, a satisfer el cànon successiu o periòdic de la concessió 
administrativa durant la seva vigència que s'integra per l'abonament a favor de 
l'Ajuntament del percentatge que s'indica a aplicar sobre el benefici net que obtingui 
el concessionari de la gestió i explotació dels aparcaments soterranis i a partir de la 
cinquena anualitat en els següents termes: 

De l'anualitat 5 a la 9  5% 
De l'anualitat 10 a la 14 7% 
De l'anualitat 15 a la 20  10% 
De l'anualitat 21 a la 25  12% 
De l'anualitat 26 a la 30  14% 
De l'anualitat 31 a la 49  17% 

El cànon successiu l'haurà de fer efectiu el concessionari a l'Ajuntament per 
anualitats vençudes  dins del primer trimestre  de l'exercici següent. 
 
Setena.- Aparcament de Girona 2003 SL s'obliga a realitzar, d'acord amb la proposta 
presentada i valorada en la fase de concurs, totes les millores del Plec de clàusules 
administratives particulars aprovat per acord plenari de acord  plenari de 4 de març 
de 2003. Tanmateix, Aparcament de Girona 2003 SL, té dret a totes les 
contraprestacions estipulades en l'acord plenari d'1 d'abril de 2004, mitjançant el qual 
es disposa el canvi d'ubicació de l'aparcament soterrani previst en el subsòl del carrer 
de la Creu. 
 
Vuitena.- Aparcament de Girona 2003 SL d'acord amb la clàusula 18a del Plec  de 
clàusules administratives particulars i amb la proposta presentada i valorada en la 
fase de concurs ha concertat una assegurança per responsabilitat civil que cobreixi 
els riscos derivats de la construcció de l'obra per quantia equivalent al seu valor. 
Novena.- Aparcament de Girona 2003 SL s'obliga d'acord amb la clàusula 7a del Plec 
de clàusules administratives particulars ha indemnitzar a tercers pels danys soferts en 
motiu de l'explotació dels aparcaments, llevat que s'hagin generat per actes realitzats 
en compliment d'una ordre immediata i directa de l'Ajuntament. 
 



75 
 

Desena.- Se sol·licita expressament del Registrador de la Propietat la immatriculació 
de finques i la inscripció de la concessió administrativa en el Registre de la Propietat 
(Aparcament en el subsòl del carrer Emili Grahit, i Aparcament en el subsòl de les 
places Prudenci Bertana i Miquel de Palol), en  els termes previstos en l'article 60 i 
següents del Reglament Hipotecari, atès que les finques sobre les quals es 
constitueix la mateixa, descrites en l'antecedent III del present document, són de 
titularitat municipal. Es declara la innecessarietat de la llicència de parcel·lació ateses 
la finalitat pública de les segregacions i agrupacions. 
 
Onzena.- Tots els impostos i despeses derivades del present atorgament i de la seva 
ulterior inscripció en el Registre de la Propietat seran a compte i càrrec de l'entitat 
concessionària, en els termes ja establerts en el Plec de Condicions regulador, a 
excepció dels derivats de les operacions prèvies de segregació i agrupació que són a 
càrrec de l'Ajuntament i que se sol·licita la exempció subjectiva. 
En prova de conformitat i perquè consti i assorteixi els efectes oportuns, s'atorga el 
present document, títol concessional, en el lloc i data expressats en l'encapçalament, 
de tot el que com a Secretària, dono fe." 
 
Quart.- Amb data de 5 de desembre de 2007, el Sr. Josep Álvarez Rubirola en 
representació de la mercantil "Aparcaments de Girona 2003, SL" informa de les 
condicions en quant a l'import i termini en què s'està tramitant el préstec  hipotecari 
per a la construcció de l'aparcament soterrani del c/ Emili Grahit de Girona. L'import 
de l'operació ascendeix a 6.000.000 € en un termini màxim de 180 mesos (15 anys). 
 
Cinquè.- Amb data 12 de desembre de 2007, el cap de l'Àrea de Secretaria i 
Patrimoni, Sr. Joan Vila Güell, el Sr. Jaume Terrades Cama, Tècnic Superior de 
Patrimoni i el Sr. Lluís Pau Gratacós, Vicesecretari General emeten informe relatiu a 
autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003, SL representada pel Sr. Josep 
Álvarez Rubirola, concessionària de la construcció i explotació dels aparcaments de 
vehicles al subsòl i en superfície del c/ d'Emili Grahit, per a la constitució d'una 
hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a concertar amb la Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona o amb Caja Madrid. 
 
Sisè.- La Junta de Govern Local amb data 27 de desembre de 2007 va aprovar  el 
següent acord: 
"Autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003 SL, NIF B-17750761, representada 
pel Sr. Josep Álvarez Rubirola, concessionària de la construcció i explotació dels 
aparcaments de vehicles al subsòl i en superfície del  carrer d'Emili Grahit, per a la 
constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a concertar amb La 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o amb Caja Madrid. 
Aparcament en subsòl d'Emili Grahit, a escollir entre aquestes dues: 
6.000.000 euros amb l'entitat financera de Caja  Madrid per un termini 15 anys que 
afecta a la finca registral on constarà inscrit l'aparcament, en els termes del document 
concessional, actualment en tràmit d'inscripció. 
6.000.000 euros amb l'entitat financera de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona per un termini màxim de 20 anys que afecta a la finca registral on constarà 
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inscrit l'aparcament, en els termes del document concessional, actualment en tràmit 
d'inscripció." 
La present resolució s'adopta de conformitat amb la documentació de l'expedient 
administratiu, la clàusula 7 g) del Plec de Condicions reguladores de la  concessió, 
l'article 1.857 i següents del Codi Civil, l'article 138 i següents de la Llei Hipotecaria, 
l'article 98.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques, l'article 569-27 i següents de la Llei 29/2002, de 30 de 
desembre, primera llei del Codi civil de Catalunya, i amb la subjecció de condicionar 
l'aplicació de l'obligació garantida." 
 
Setè.- Amb data 13 de març de 2008 el Sr. Josep Álvarez Rubirola representant la 
mercantil "Aparcaments de Girona 2003, SL" presenta escrit al registre general 
d'aquesta Corporació (R.E. núm. 2008011921) el text del qual es transcriu a 
continuació: 
 
"EXPOSA 
1. Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 27 de desembre de 
2007 va acordar autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003, SL" amb NIF B-
17750761, per a la constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a 
concertar amb Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o Caixa Madrid dels 
aparcaments d'Emili Grahit i P. Bertrana - Pl. Miquel de Palol. 
2. Que l'aparcament en subsòl de P. Prudenci Bertrana i - Pl. Miquel de Palol ha 
concertat la hipoteca amb l'entitat de "Caixa Laietana" per un import de 3.000.000 
d'euros, i per un termini de 15 anys que afecta a la finca registral, on constarà inscrit 
l'aparcament, en els termes del document concessional, actualment en tràmit 
d'inscripció. Per tot això, 
 
SOL·LICITA 
Que s'admeti aquest escrit, que s'aporti a l'expedient 2003005430-C10.043.086, i 
s'inclogui a la documentació de l'expedient administratiu." 
 
Vuitè.- Amb data 31 de març de 2008, el Cap d'Àrea de Secretaria i Patrimoni,  Sr. 
Joan Vila Güell emet informe pel qual proposa autoritzar a l'entitat "Aparcaments de 
Girona 2003, SL" amb NIF B17750761 i representada pel Sr. Josep Álvarez Rubirola 
concessionària de la construcció i explotació dels aparcaments en subsòl i superfície 
al c/ Emili Grahit en règim de concessió administrativa i llicència d'ús privatiu de béns 
de domini públic, per la constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un 
préstec a concertar amb l'entitat "Caixa Laietana" per un import de 3.000.000 d'euros i 
un termini de devolució de 15 anys que afecta a la finca on radica la concessió 
administrativa corresponent  a l'aparcament de les places Miquel de Palol i Prudenci 
Bertrana. 
Novè.- Amb data 4 d'abril de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar  el següent 
acord: 
"Autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003, SL, amb NIF B17750761 i 
representada pel senyor Josep Àlvarez Rubirola, concessionària de la  construcció i 
explotació dels aparcaments en subsòl i superfície al carrer Emili Grahit, i subsòl de 
les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i en superfície  al carrer Emili Grahit en 
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règim de concessió administrativa i llicència d'ús privatiu de béns de domini públic, 
per la constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a concertar 
amb l'entitat Caixa Laietana per un import de 3.000.000€ i un termini de devolució de 
quinze anys que afecta a la finca on radica la concessió administrativa corresponent a 
l'aparcament de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana. 
La present Resolució s'adopta de conformitat amb la documentació de l'expedient 
administratiu i la clàusula 7g) del Plec de Condicions reguladores de  la concessió 
administrativa, l'article 1.857 i següents del Codi Civil, l'article 138 i següents de la Llei 
Hipotecària, l'article 98.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
Administracions públiques, l'article 569-27 i següents de la Llei 29/2002, de 30 de 
desembre, primera Llei del Codi civil de Catalunya i amb la subjecció de condicionar 
l'aplicació de l'obligació garantida." 
 
Desè.- Amb data 28 de febrer de 2017 l'Interventor Municipal va emetre informe 
relatiu a la concessió d'aparcaments de vehicles al subsòl del carrer Emili Grahit i al 
subsòl de la Plaça Prudenci Bertrana i Miquel de Palol i accions d'intervenció en 
règim de control de gestió. 
 
Onzè.- Amb data 27 de març de 2017 el Secretari General de la Corporació emet 
informe (2017/45) relatiu a la resolució de la concessió demanial per a la construcció i 
explotació de dos aparcaments soterranis situats a les places Prudenci Bertrana, 
Miquel de Palol i al carrer Emili Grahit de Girona. 
 
Així mateix, el 10 d’abril de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Girona acorda el següent: 
“Primer.- INICIAR, de conformitat amb l'art.109 del RGLCAP, expedient per a la 
resolució del contracte adjudicat a la mercantil APARCAMENTS DE GIRONA 2003, 
S.L. per a la construcció i explotació de dos aparcaments soterranis situats a la plaça 
Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a 
vehicles en superfície al carrer Emili Grahit, en règim d'autorització administrativa 
mitjançant acords plenaris de data 30 de març de 2003 i 1 d'abril de 2004. 
Segon.- RETENIR la garantia provisional constituïda per la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. mitjançant la formalització de l'aval bancari 
núm. 25.484 constituït per l'entitat financera CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL amb 
data 9 d'abril de 2003 als efectes si s'escau de la seva  incautació en l'acord de 
resolució del contracte concessional. 
Tercer.- CONCEDIR un termini d'audiència de deu dies naturals a la societat 
APARCAMENTS DE GIRONA 2.003, S.L. als efectes que pugui formular les 
al•legacions que estimi adients a la incoació de l'expedient per a la resolució del 
contracte. 
Quart.- CONCEDIR un termini d'audiència de deu dies naturals a la entitat financera 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA con a entitat avalista. 
Cinquè.- CONCEDIR un cop transcorregut el termini d'audiència concedit a la 
mercantil adjudicatària i a la entitat avalista, un termini d'audiència de deu dies 
naturals als titulars de les càrregues que es deriven del certificat emès pel 
Registrador de la Propietat i relatius als bens immobles afectes a la concessió 
atorgada a la mercantil APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. 
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Sisè.- APROVAR la liquidació provisional del contracte adjudicat a la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. per a la construcció i explotació de dos 
aparcaments soterranis situats a la plaça Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al 
carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a vehicles en superfície al carrer  Emili 
Grahit, en règim d'autorització administrativa i que s'adjunta com a annex al present 
acord. 
Setè.- INSTAR a la mercantil adjudicatària a que en el termini de deu dies naturals 
remeti a la Corporació municipal la relació de treballadors adscrits a la prestació del 
servei, indicant el tipus de contracte, categoria laboral, jornada laboral, antiguitat i 
salari. 
Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució al Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona als 
efectes de tenir coneixement en el marc del procediment jurisdiccional núm. 412/2016 
(concurs voluntari).” 
 
Contra el referit acord de ple pel qual s’inicia expedient de resolució contractual, 
l’interessat presenta escrit d’al·legacions en data 8 de maig de 2017, en el qual 
l’adjudicatari discrepa de la concurrència de les causes de resolució que se li 
imputen. 
El 21 de juny de 2017 l’assessora jurídica municipal que subscriu aquest informe va 
emetre un informe de contestació de les al•legacions presentades pel contractista 
contra l’acord del Ple pel qual es va iniciar l’expedient de resolució  del contracte, que 
conclou que les al•legacions presentades no poden prosperar perquè no desvirtuen 
el posicionament de l’Administració i proposa al Ple que adopti acord definitiu de 
resolució contractual, atès que: 
 
“Primera. L’escrit d’al·legacions presentat per Aparcaments Girona 2003 és 
extemporani i, per tant, s’hauria d’inadmetre a tràmit. 
Segona. Subsidiàriament, queda acreditat que l’adjudicatari no va constituir la 
garantia definitiva. 
Tercera. La manca de constitució de la garantia definitiva és una causa de resolució 
contractual no potestativa, sinó imperativa i automàtica que ha d’aplicar 
l’Administració de forma incondicional. 
Quarta. La manca de constitució de la garantia definitiva és imputable únicament al 
contractista”. 
 
En data 21 de juny la presidenta delegada de la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Règim Interior de l’Ajuntament va proposar al Ple de l’Ajuntament de Girona que 
desestimés les al•legacions presentades per l’adjudicatària i acordés la resolució del 
contracte objecte del procediment, confisqués la garantia provisional i elevés  a 
definitiva la liquidació provisional del contracte. 
 
El 21 de juny de 2017, es va acordar per Decret d’Alcaldia sol•licitar dictamen 
preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora i trametre la proposta d’acord del  Ple 
per a la resolució de la concessió, i es va acordar la suspensió del procediment de 
resolució fins a la recepció del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 
El 10 d’octubre de 2017, la Comissió Jurídica Assessora va aprovar el corresponent 
Dictamen, que va tenir entrada al registre de l’Ajuntament de  Girona el 17 d’octubre 



79 
 

de 2017. El referit dictamen es va emetre en sentit desfavorable, entenent, entre 
d’altres, que “no és possible sustentar amb cap certesa que les fiances es van deixar 
de presentar, i per tant, no es dona la  causa de resolució que conté la proposta de 
resolució”. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- Reial Decret Legislatiu 2/2000 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques en concret els articles núm. 111 i 113.4. 
 
Segon.- Reial Decret 1098/2001 pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques i en concret l'art. 109 el qual regula el 
procediment per a la resolució dels contractes i art.211 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Tercer.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i en concret, article 21.1 sobre la declaració de caducitat. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple l'adopció del 
següent acord, 
 
Primer.- DECLARAR LA CADUCITAT de l'expedient de resolució contractual iniciat per 
acord de Ple de 10 d'abril de 2017. 
 
 
10. Iniciar expedient per a la resolució del contracte adjudicat a la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. per a la construcció i explotació de dos 
aparcaments soterranis situats a la plaça Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i 
al carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a vehicles en superfície al carrer 
Emili Grahit. 
 
Primer.- Amb data 30 de març de 2003 el Ple de la Corporació va prendre el següent 
acord: 
 
"Declarar vàlid l'acte licitatori celebrat el dia 29 d'abril de 2003, relatiu al concurs per 
a la construcció i explotació d'un aparcament per a vehicles al subsòl de part del 
carrer de la Creu, tram comprès entre els carrers Joan Maragall, Jaume Balmes i 
Migdia; aparcament per a vehicles al subsòl de les places Prudenci Bertrana i Miquel 
de Palol i aparcament en superfície amb façana al carrer Emili Grahit i adjudicar-lo a 
favor de l'entitat "Aparcament de Girona 2003, S.L.", representada pel Sr. Joan 
Paredes i Garriga, amb estricte subjecció al conjunt de clàusules i condicions dels 
plecs reguladors i documentació jurídica i tècnica aportada per l'adjudicatari en la 
fase del concurs. 
 
A més de l'adjudicatària han participat en el concurs les entitats "Gestiones Bertrana, 
S.L."; "Estacionamientos y Servicios, S.A." i "Aparkaria Girona, S.A.", havent-se 
declarat exclosa la proposta presentada per l'entitat "Estacionamientos y Servicios, 
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S.A.", en no haver aportat la documentació tècnica, de caràcter fonamental, exigida 
en el plec regulador." 
 
Segon.- Amb data 1 d'abril de 2004 el Ple de la Corporació municipal va prendre el 
següent acord: 
"1r.- Disposar el canvi d'ubicació de l'aparcament soterrani previst en el subsòl del 
carrer de la Creu, tram comprès entre els carrers Joan Maragall, Jaume Balmes i 
Migdia, adjudicat en règim de concessió administrativa a favor  de l'entitat 
"Aparcaments de Girona 2003, SL", segons acord plenari adoptat el dia 30 d'abril de 
2003, en el sentit de traslladar la seva situació al subsòl de la vorera esquerra del 
carrer Emili Grahit, ajustat a les mateixes condicions tècniques, constructives i 
funcionals derivades del projecte originari i amb els mateixos termes i condicions 
resultants dels Plecs reguladors del concurs i millores presentades per l'adjudicatari 
en el referit tràmit, segons avantprojecte formulat. 
2n.- Compensar l'entitat concessionària en les despeses aplicades a  l'aparcament 
soterrani en la situació originària no recuperables, en concepte del temps de 
suspensió de les obres de construcció del mateix i per la menor entitat comercial de 
la nova situació, als efectes de la preservació de l'equilibri econòmic-financer de la 
concessió, establint el termini de vigència de l'aparcament objecte de trasllat en 
cinquanta anys, amb efectes a partir de la seva posta en funcionament i explotació, a 
l'empara del que disposen els  articles 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 
de juny i 249 b) del Decret 179/1995, de 13 de juny. 
3r.- Disposar el manteniment de la gratuïtat de l'aparcament en superfície del carrer 
Emili Grahit fins la posta en funcionament de l'aparcament soterrani objecte de 
trasllat, atenent la seva immediació i per preservar l'equilibri econòmic de la 
concessió, amb expressa reserva de la facultat municipal per recuperar la possessió 
de l'espai ocupat pel referit aparcament de superfície o prorrogar la seva explotació." 
 
Tercer.- Amb data 14 de desembre de 2007 es va formalitzar el títol concessional que 
regia la relació existent entre la mercantil Aparcaments Girona 2003, SL i 
l'Ajuntament de Girona per a la construcció i explotació dels aparcaments de vehicles 
al subsòl del carrer d'Emili Grahit, al subsòl de les places Prudenci Bertrana i Miquel 
de Palol i en superfície al carrer d'Emili Grahit en règim de concessió administrativa i 
llicència d'ús privatiu de béns de domini públic, les clàusules del qual es transcriuen a 
continuació: 
 
"C L À U S U L E S: 
Primera.- La Sra. Anna Pagans Gruartmoner, en la seva qualitat d'Alcaldessa- 
Presidenta, en nom i representació de l'Ajuntament de Girona, de conformitat amb 
l'establert en l'article 53 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 en execució i 
compliment dels acords transcrits en la part expositiva del present document, 
adjudica en favor de l'entitat mercantil Aparcaments de Girona 2003 SL el concurs 
per a la construcció i explotació dels aparcaments de vehicles al subsòl del carrer 
d'Emili Grahit, al subsòl de les Places Prudenci Bertrana  i Miquel de Palol i en 
superfície al carrer d'Emili Grahit en règim de concessió administrativa i llicència d'ús 
privatiu de béns de domini públic, de conformitat amb el que disposa l'article 221 del 
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Decret Legislatiu 2/2003, de 25 d'abril pel  qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya descrit i relacionats en l'expositiu III, que 
representada pel Sr. Josep Álvarez Rubirola, l'accepta ajustat al conjunt de 
determinacions que es contenen en els Plecs de Condicions reguladors i a les 
millores proposades en l'acte licitatori. 
Segona.- El termini de vigència de la concessió administrativa pels aparcaments 
soterranis de les Places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol s'estableix en 48 anys, 
computats a partir de la data d'adjudicació del concurs, el dia 30 d'abril de 2003 i per 
tant, fins al dia 30 d'abril de 2051. 
El termini de vigència de la concessió administrativa per l'aparcament soterrani del c/ 
Emili Grahit s'estableix en 50 anys, computats a partir del 1 de febrer de 2008 i per 
tant fins al 1 de febrer de 2058. 
El termini de vigència de la llicència d'ocupació d'ús privatiu per l'aparcament en 
superfície del c/ Emili Grahit s'estableix en 5 anys, computats a partir del 19 de 
desembre de 2007 i per tant fins al 19 de desembre de 2012 segons acord  plenari 
del dia 1 d'abril de 2004, amb expressa reserva de la facultat municipal  per recuperar 
la possessió de l'espai ocupat pel referit aparcament de superfície per altres usos 
municipals o prorrogar la seva explotació a favor de la concessionària Aparcaments 
de Girona 2003, S.L. 
Per decurs de termini revertirà en favor de l'Ajuntament de Girona totes les 
instal·lacions i dotacions necessàries en perfectes condicions de funcionament, en 
els termes previstos en els article 59 a 71 del Reglament de Patrimoni dels  ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre i la clàusula 9a del Plec de 
clàusules administratives particulars. 
Tercera.- Aparcament de Girona 2003 SL d'acord amb la clàusula 7a del Plec de 
clàusules administratives particulars s'obliga a: 
" Executar les obres de construcció dels aparcaments i les d'urbanització de la 
superfície, amb estricte subjecció als Plecs de Condicions tècniques i facultatives i 
projecte elaborat per l'adjudicatari. 
" Explotar els serveis d'aparcament comptant en tot moment amb els elements 
industrials i personal necessaris per assegurar una gestió adient. 
 
Quarta.- L'entitat adjudicatària Aparcament de Girona 2003 SL ha constituït la fiança 
definitiva per import de 17.743,79€ i 177.437,88€, equivalent al 3% del valor del 
domini públic i al 3% del pressupost de les obres,  respectivament, en  els termes 
establertes en la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives particulars. 
 
Cinquena.- Aparcament  de Girona 2003 SL d'acord amb la clàusula 4 del Plec  de 
clàusules administratives particulars i a la proposta presentada i valorada  en  la fase 
de concurs, ha de satisfer el cànon inicial que consisteix en l'execució de la totalitat 
de les obres d'urbanització de les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol, en el 
carrer d'Emili Grahit i les seves zones d'influència, amb la dotació del corresponent 
mobiliari urbà i reposició de les instal·lacions, segons les determinacions contingudes 
en el Plec de Condicions tècniques i facultatives i del projecte elaborat per 
l'adjudicatari i aprovat per l'Ajuntament de Girona. 
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Sisena.- Aparcament de Girona 2003 SL s'obliga d'acord amb la clàusula 4 del Plec 
de clàusules administratives particulars i amb la proposta presentada i valorada en la 
fase de concurs, a satisfer el cànon successiu o periòdic de la concessió 
administrativa durant la seva vigència que s'integra per l'abonament a favor de 
l'Ajuntament del percentatge que s'indica a aplicar sobre el benefici net que obtingui 
el concessionari de la gestió i explotació dels aparcaments soterranis i a partir de la 
cinquena anualitat en els següents termes: 

De l'anualitat 5 a la 9  5% 
De l'anualitat 10 a la 14 7% 
De l'anualitat 15 a la 20  10% 
De l'anualitat 21 a la 25  12% 
De l'anualitat 26 a la 30  14% 
De l'anualitat 31 a la 49  17% 

El cànon successiu l'haurà de fer efectiu el concessionari a l'Ajuntament per 
anualitats vençudes  dins del primer trimestre  de l'exercici següent. 
Setena.- Aparcament de Girona 2003 SL s'obliga a realitzar, d'acord amb la proposta 
presentada i valorada en la fase de concurs, totes les millores del Plec de clàusules 
administratives particulars aprovat per acord plenari de acord  plenari de 4 de març 
de 2003. Tanmateix, Aparcament de Girona 2003 SL, té dret a totes les 
contraprestacions estipulades en l'acord plenari d'1 d'abril de 2004, mitjançant el qual 
es disposa el canvi d'ubicació de l'aparcament soterrani previst en el subsòl del carrer 
de la Creu. 
 
Vuitena.- Aparcament de Girona 2003 SL d'acord amb la clàusula 18a del Plec  de 
clàusules administratives particulars i amb la proposta presentada i valorada en la 
fase de concurs ha concertat una assegurança per responsabilitat civil que cobreixi 
els riscos derivats de la construcció de l'obra per quantia equivalent al seu valor. 
 
Novena.- Aparcament de Girona 2003 SL s'obliga d'acord amb la clàusula 7a del Plec 
de clàusules administratives particulars ha indemnitzar a tercers pels danys soferts en 
motiu de l'explotació dels aparcaments, llevat que s'hagin generat per actes realitzats 
en compliment d'una ordre immediata i directa de l'Ajuntament. 
 
Desena.- Se sol·licita expressament del Registrador de la Propietat la immatriculació 
de finques i la inscripció de la concessió administrativa en el Registre de la Propietat 
(Aparcament en el subsòl del carrer Emili Grahit, i Aparcament en el subsòl de les 
places Prudenci Bertana i Miquel de Palol), en  els termes previstos en l'article 60 i 
següents del Reglament Hipotecari, atès que les finques sobre les quals es 
constitueix la mateixa, descrites en l'antecedent III del present document, són de 
titularitat municipal. Es declara la innecessarietat de la llicència de parcel·lació ateses 
la finalitat pública de les segregacions i agrupacions. 
Onzena.- Tots els impostos i despeses derivades del present atorgament i de la seva 
ulterior inscripció en el Registre de la Propietat seran a compte i càrrec de l'entitat 
concessionària, en els termes ja establerts en el Plec de Condicions regulador, a 
excepció dels derivats de les operacions prèvies de segregació i agrupació que són a 
càrrec de l'Ajuntament i que se sol·licita la exempció subjectiva. 
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En prova de conformitat i perquè consti i assorteixi els efectes oportuns, s'atorga el 
present document, títol concessional, en el lloc i data expressats en l'encapçalament, 
de tot el que com a Secretària, dono fe." 
 
Quart.- Amb data de 5 de desembre de 2007, el Sr. Josep Álvarez Rubirola en 
representació de la mercantil "Aparcaments de Girona 2003, SL" informa de les 
condicions en quant a l'import i termini en què s'està tramitant el préstec  hipotecari 
per a la construcció de l'aparcament soterrani del c/ Emili Grahit de Girona. L'import 
de l'operació ascendeix a 6.000.000 € en un termini màxim de 180 mesos (15 anys). 
 
Cinquè.- Amb data 12 de desembre de 2007, el cap de l'Àrea de Secretaria i 
Patrimoni, Sr. Joan Vila Güell, el Sr. Jaume Terrades Cama, Tècnic Superior de 
Patrimoni i el Sr. Lluís Pau Gratacós, Vicesecretari General emeten informe relatiu a 
autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003, SL representada pel Sr. Josep 
Álvarez Rubirola, concessionària de la construcció i explotació dels aparcaments de 
vehicles al subsòl i en superfície del c/ d'Emili Grahit, per a la constitució d'una 
hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a concertar amb la Caixa d'Estalvis i 
Pensions de Barcelona o amb Caja Madrid. 
 
Sisè.- La Junta de Govern Local amb data 27 de desembre de 2007 va aprovar  el 
següent acord: 
"Autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003 SL, NIF B-17750761, representada 
pel Sr. Josep Álvarez Rubirola, concessionària de la construcció i explotació dels 
aparcaments de vehicles al subsòl i en superfície del carrer d'Emili Grahit, per a la 
constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a concertar amb La 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o amb Caja Madrid. 
Aparcament en subsòl d'Emili Grahit, a escollir entre aquestes dues: 
6.000.000 euros amb l'entitat financera de Caja  Madrid per un termini 15 anys que 
afecta a la finca registral on constarà inscrit l'aparcament, en els termes del document 
concessional, actualment en tràmit d'inscripció. 
6.000.000 euros amb l'entitat financera de La Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona per un termini màxim de 20 anys que afecta a la finca registral on constarà 
inscrit l'aparcament, en els termes del document concessional, actualment en tràmit 
d'inscripció." 
 
La present resolució s'adopta de conformitat amb la documentació de l'expedient 
administratiu, la clàusula 7 g) del Plec de Condicions reguladores de la concessió, 
l'article  1.857 i següents del Codi Civil, l'article 138 i següents de la Llei Hipotecaria, 
l'article 98.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre,del patrimoni de les 
administracions públiques, l'article 569-27 i següents de la Llei 29/2002, de 30 de 
desembre, primera llei del Codi civil de Catalunya, i amb la subjecció de condicionar 
l'aplicació de l'obligació garantida." 
Setè.- Amb data 13 de març de 2008 el Sr. Josep Álvarez Rubirola representant la 
mercantil "Aparcaments de Girona 2003, SL" presenta escrit al registre general 
d'aquesta Corporació (R.E. núm. 2008011921) el text del qual es transcriu a 
continuació: 
"EXPOSA 
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1. Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del 27 de desembre de 
2007 va acordar autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003, SL" amb NIF B-
17750761, per a la constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a 
concertar amb Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona o Caixa Madrid dels 
aparcaments d'Emili Grahit i P. Bertrana- Pl. Miquel de Palol. 
2. Que l'aparcament en subsòl de P. Prudenci Bertrana i - Pl. Miquel de Palol ha 
concertat la hipoteca amb l'entitat de "Caixa Laietana" per un import de 3.000.000 
d'euros, i per un termini de 15 anys que afecta a la finca registral, on constarà inscrit 
l'aparcament, en els termes del document concessional, actualment en tràmit 
d'inscripció. Per tot això, 
 
SOL·LICITA 
Que s'admeti aquest escrit, que s'aporti a l'expedient 2003005430-C10.043.086, i 
s'inclogui a la documentació de l'expedient administratiu." 
 
Vuitè.- Amb data 31 de març de 2008, el Cap d'Àrea de Secretaria i Patrimoni,  Sr. 
Joan Vila Güell emet informe pel qual proposa autoritzar a l'entitat "Aparcaments de 
Girona 2003, SL" amb NIF B17750761 i representada pel Sr. Josep Álvarez Rubirola 
concessionària de la construcció i explotació dels aparcaments en subsòl i superfície 
al c/ Emili Grahit en règim de concessió administrativa i llicència d'ús privatiu de béns 
de domini públic, per la constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un 
préstec a concertar amb l'entitat "Caixa Laietana" per un import de 3.000.000 d'euros i 
un termini de devolució de 15 anys que afecta a la finca on radica la concessió 
administrativa corresponent  a l'aparcament de les places Miquel de Palol i Prudenci 
Bertrana. 
 
Novè.- Amb data 4 d'abril de 2008 la Junta de Govern Local va aprovar  el següent 
acord: 
"Autoritzar a l'entitat Aparcaments de Girona 2003, SL, amb NIF B17750761 i 
representada pel senyor Josep Àlvarez Rubirola, concessionària de la construcció i 
explotació dels aparcaments en subsòl i superfície al carrer Emili Grahit, i subsòl de 
les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i en superfície  al carrer Emili Grahit en 
règim de concessió administrativa i llicència d'ús privatiu de béns de domini públic, 
per la constitució d'una hipoteca per garantir la devolució d'un préstec a concertar 
amb l'entitat Caixa Laietana per un import de 3.000.000€ i un termini de devolució de 
quinze anys que afecta a la finca on radica la concessió administrativa corresponent a 
l'aparcament de les places Miquel de Palol i Prudenci Bertrana. 
 
La present Resolució s'adopta de conformitat amb la documentació de l'expedient 
administratiu i la clàusula 7g) del Plec de Condicions reguladores de la concessió 
administrativa, l'article 1.857 i següents del Codi Civil, l'article 138 i següents de la 
Llei Hipotecària, l'article 98.2 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les Administracions públiques, l'article 569-27 i següents de la Llei 29/2002, de 30 de 
desembre, primera Llei del Codi civil de Catalunya i amb la subjecció de condicionar 
l'aplicació de l'obligació garantida." 
Desè.- Amb data 28 de febrer de 2017 l'Interventor Municipal va emetre informe 
relatiu a la concessió d'aparcaments de vehicles al subsòl del carrer Emili Grahit i al 
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subsòl de la Plaça Prudenci Bertrana i Miquel de Palol i accions d'intervenció en 
règim de control de gestió. 
 
Onzè.- Amb data 27 de març de 2017 el Secretari General de la Corporació emet 
informe (2017/45) relatiu a la resolució de la concessió demanial per a la construcció i 
explotació de dos aparcaments soterranis situats a les places Prudenci Bertrana, 
Miquel de Palol i al carrer Emili Grahit de Girona. 
 
Així mateix, el 10 d’abril de 2017, el Ple de l’Ajuntament de Girona acorda el següent: 
“Primer.- INICIAR, de conformitat amb l'art.109 del RGLCAP, expedient per a la 
resolució del contracte adjudicat a la mercantil APARCAMENTS DE GIRONA 2003, 
S.L. per a la construcció i explotació de dos aparcaments soterranis situats a la plaça 
Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a 
vehicles en superfície al carrer Emili Grahit, en règim d'autorització administrativa 
mitjançant acords plenaris de data 30 de març de 2003 i 1 d'abril de 2004. 
Segon.- RETENIR la garantia provisional constituïda per la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. mitjançant la formalització de l'aval bancari 
núm. 25.484 constituït per l'entitat financera CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL amb 
data 9 d'abril de 2003 als efectes si s'escau de la seva  incautació en l'acord de 
resolució del contracte concessional. 
Tercer.- CONCEDIR un termini d'audiència de deu dies naturals a la societat 
APARCAMENTS DE GIRONA 2.003, S.L. als efectes que pugui formular les 
al•legacions que estimi adients a la incoació de l'expedient per a la resolució del 
contracte. 
Quart.- CONCEDIR un termini d'audiència de deu dies naturals a la entitat financera 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA con a entitat avalista. 
Cinquè.- CONCEDIR un cop transcorregut el termini d'audiència concedit a la 
mercantil adjudicatària i a la entitat avalista, un termini d'audiència de deu dies 
naturals als titulars de les càrregues que es deriven del certificat emès pel 
Registrador de la Propietat i relatius als bens immobles afectes a la concessió 
atorgada a la mercantil APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. 
Sisè.- APROVAR la liquidació provisional del contracte adjudicat a la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. per a la construcció i explotació de dos 
aparcaments soterranis situats a la plaça Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al 
carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a vehicles en superfície al carrer  Emili 
Grahit, en règim d'autorització administrativa i que s'adjunta com a annex al present 
acord. 
Setè.- INSTAR a la mercantil adjudicatària a que en el termini de deu dies naturals 
remeti a la Corporació municipal la relació de treballadors adscrits a la prestació del 
servei, indicant el tipus de contracte, categoria laboral, jornada laboral, antiguitat i 
salari. 
Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució al Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona als 
efectes de tenir coneixement en el marc del procediment jurisdiccional núm. 412/2016 
(concurs voluntari).” 
Contra el referit acord de ple pel qual s’inicia expedient de resolució contractual, 
l’interessat presenta escrit d’al·legacions en data 8 de maig de 2017, en el qual 
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l’adjudicatari discrepa de la concurrència de les causes de resolució que se li 
imputen. 
 
El 21 de juny de 2017 l’assessora jurídica municipal que subscriu aquest informe va 
emetre un informe de contestació de les al•legacions presentades pel contractista 
contra l’acord del Ple pel qual es va iniciar l’expedient de resolució  del contracte, que 
conclou que les al•legacions presentades no poden prosperar perquè no desvirtuen 
el posicionament de l’Administració i proposa al Ple que adopti acord definitiu de 
resolució contractual, atès que: 
“Primera. L’escrit d’al·legacions presentat per Aparcaments Girona 2003 és 
extemporani i, per tant, s’hauria d’inadmetre a tràmit. 
Segona. Subsidiàriament, queda acreditat que l’adjudicatari no va constituir la 
garantia definitiva. 
Tercera. La manca de constitució de la garantia definitiva és una causa de resolució 
contractual no potestativa, sinó imperativa i automàtica que ha d’aplicar 
l’Administració de forma incondicional. 
Quarta. La manca de constitució de la garantia definitiva és imputable únicament al 
contractista”. 
En data 21 de juny la presidenta delegada de la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Règim Interior de l’Ajuntament va proposar al Ple de l’Ajuntament de Girona que 
desestimés les al•legacions presentades per l’adjudicatària i acordés la resolució del 
contracte objecte del procediment, confisqués la garantia provisional i elevés  a 
definitiva la liquidació provisional del contracte. 
El 21 de juny de 2017, es va acordar per Decret d’Alcaldia sol•licitar dictamen 
preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora i trametre la proposta d’acord del  Ple 
per a la resolució de la concessió, i es va acordar la suspensió del procediment de 
resolució fins a la recepció del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 
El 10 d’octubre de 2017, la Comissió Jurídica Assessora va aprovar el corresponent 
Dictamen, que va tenir entrada al registre de l’Ajuntament de  Girona el 17 d’octubre 
de 2017. El referit dictamen es va emetre en sentit desfavorable,  entenent,  entre  
d’altres,  que “no és possible sustentar amb cap certesa que les fiances es van deixar 
de presentar, i per tant, no es dona la  causa de resolució que conté la proposta de 
resolució”. 
Vist l'informe de l'assessora jurídica municipal de 26 de març de 2018 incorporat a 
aquest expedient. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- Reial Decret Legislatiu 2/2000 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques en concret els articles núm. 111 i 113.4. 
Segon.- Reial Decret 1098/2001 pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques i en concret l'art. 109 el qual regula el 
procediment per a la resolució dels contractes i art.211 del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple l'adopció del 
següent acord, 
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Primer.- INICIAR, de conformitat amb l'art.109 del RGLCAP, expedient per a la 
resolució del contracte adjudicat a la mercantil APARCAMENTS DE GIRONA 2003, 
S.L. per a la construcció i explotació de dos aparcaments soterranis situats a la plaça 
Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a 
vehicles en superfície al carrer Emili Grahit, en règim d'autorització administrativa 
mitjançant acords plenaris de data 30 de març de 2003 i 1 d'abril de 2004. 
Segon.- RETENIR la garantia provisional constituïda per la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. mitjançant la formalització de l'aval bancari 
núm. 25.484 constituït per l'entitat financera CAIXA D'ESTALVIS DE SABADELL amb 
data 9 d'abril de 2003 als efectes si s'escau de la seva  incautació en l'acord de 
resolució del contracte concessional. 
Tercer.- CONCEDIR un termini d'audiència de deu dies naturals a la societat 
APARCAMENTS DE GIRONA 2.003, S.L. als efectes que pugui formular les 
al·legacions que estimi adients a la incoació de l'expedient per a la resolució del 
contracte. 
Quart.- CONCEDIR un termini d'audiència de deu dies naturals a la entitat financera 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA con a entitat avalista. 
Cinquè.- CONCEDIR un cop transcorregut el termini d'audiència concedit a la 
mercantil adjudicatària i a la entitat avalista, un termini d'audiència de deu dies 
naturals als titulars de les càrregues que es deriven del certificat emès pel 
Registrador de la Propietat i relatius als bens immobles afectes a la concessió 
atorgada a la mercantil APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. 
Sisè.- APROVAR la liquidació provisional del contracte adjudicat a la mercantil 
APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. per a la construcció i explotació de dos 
aparcaments soterranis situats a la plaça Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al 
carrer Emili Grahit i d'un estacionament per a vehicles en superfície al carrer  Emili 
Grahit, en règim d'autorització administrativa i que s'adjunta com a annex al present 
acord. 
Setè.- INSTAR a la mercantil adjudicatària a que en el termini de deu dies naturals 
remeti a la Corporació municipal la relació de treballadors adscrits a la prestació del 
servei, indicant el tipus de contracte, categoria laboral, jornada laboral, antiguitat i 
salari. 
Vuitè.- NOTIFICAR la present resolució al Jutjat Mercantil núm. 1 de Girona als 
efectes de tenir coneixement en el marc del procediment jurisdiccional núm. 412/2016 
(concurs fortuït). 
Novè.- HABILITAR a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació a l'emissió de qualsevol 
acte de tràmit necessari per a la tramitació del present  expedient inclosa la suspensió 
i tramesa de l'expedient si s'escau a la Comissió Jurídica Assessora als efectes 
d'emetre el preceptiu dictamen. 

 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, ara, de fet, al 
punt número 9, però em sembla que van acordar en comissió informativa que es faria 
la defensa i la substanciació conjuntament, tot i que després ja farem les votacions per 
separat. 
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Evidentment, si necessiten una miqueta més de temps dels tres minuts aquests que 
sempre acordem, doncs, no hi ha problema, sempre que, clar, ara no en fem molta 
estona més, eh? 
Doncs, vinga, senyora Planas, endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, va haver-hi un 
acte de licitació el 29 d’abril de 2003 relatiu a la construcció i a l’explotació d’un 
aparcament de vehicles de subsòl per part del carrer de la Creu, tram comprès entre el 
carrer Joan Maragall i Jaume Balmes i Migdia; aparcament de vehicles de subsòl de la 
plaça Prudenci Bertrana i Miquel de Palol, i l’aparcament en superfície amb la façana 
del carrer Emili Grahit. I es va adjudicar a l’entitat d’Aparcaments Girona 2003. 
 
L’abril del 2004, el Ple de la corporació va disposar un canvi d’ubicació de 
l’aparcament soterrani previst en el subsòl del carrer de la Creu en el sentit que es va 
traslladar la situació del subsòl a la vorera esquerra del carrer d’Emili Grahit. 
 
El 14 de desembre de 2016 es va formalitzar el títol concessional, es va fer la 
concessió. El termini de vigència de la concessió administrativa per als aparcaments 
soterrats a les places Prudenci Bertrana i Miquel de Palol eren quaranta-vuit anys, és a 
dir, que finalitza el 30 d’abril del 2051. I el termini de vigència de la concessió 
administrativa de l’aparcament soterrani d’Emili Grahit són cinquanta anys i finalitza el 
febrer de l’any 2058. 
 
El 27 de març del 2017, el secretari d’aquesta corporació va emetre un informe relatiu 
a resoldre la concessió demanial, i el 10 d’abril el vàrem portar en el Ple i es va 
acordar iniciar la resolució del contracte que s’havia adjudicat a Aparcaments Girona 
2003 per la manca de constitució de la garantia definitiva, i retenir aquesta garantia 
provisional i aprovar també la liquidació provisional. 
 
Contra aquest acord de Ple, la concessionària ha presentat al·legacions, el 8 de maig 
del 2017 va presentar al·legacions, que discrepa de les causes de resolució que se li 
imputen. El 21 de juny del 2017, l’assessoria jurídica municipal, la nostra assessoria 
jurídica, va subscriure un informe contestant aquestes al·legacions presentades pel 
contractista contra aquest acord de Ple al·legant les al·legacions presentades no 
poden prosperar per tres motius. El nostre informe diu que aquestes al·legacions no 
poden prosperar per tres motius: el primer, perquè l’escrit d’al·legacions que va 
presentar Aparcaments Girona 2003 era extemporani i, per tant, s’hauria d’inadmetre a 
tràmit. En primer lloc, per això. En segon lloc, perquè subsidiàriament quedava 
acreditat que l’adjudicatari no va constituir la garantia definitiva. I la més important de 
totes, la tercera, és que la manca de la constitució d’aquesta garantia definitiva és una 
causa de resolució del contracte, no potestativa, sinó imperativa, que és molt 
important, i automàtica, que ha d’aplicar l’Administració de forma incondicional. 
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La manca de constitució d’aquesta garantia definitiva és imputable únicament al 
contractista. I el 21 de juny del 2017, es va sol·licitar un dictamen preceptiu a la 
comissió jurídica assessora i aquesta comissió jurídica assessora, el 10 d’octubre, va 
emetre el seu informe i el referit dictamen es va emetre en sentit desfavorable per la 
manca d’acreditació de la no-constitució de la garantia, la declaració de caducitat del 
procediment inicial per a la resolució del contracte per impossibilitat de resoldre 
aquests terminis. 
 
El que nosaltres fem és caduquem i iniciem un nou expedient, perquè està acreditat 
que no està constituïda la garantia. I hi ha un informe del tresorer que així ho diu. I, per 
tant, declarem la caducitat i iniciem un nou expedient de resolució d’aquest contracte.   
Això són els dos punts. Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. La senyora Planas, 
jo crec que ha explicat molt bé tots els antecedents que obren a l’expedient dels dos 
punts que avui portem al Ple, de l’ordre del dia, i que són la base també de l’informe 
jurídic que s’ha fet per part d’aquest Ajuntament. 
 
El que nosaltres…, nosaltres ens abstindrem en aquests dos punts, no perquè no 
estiguem d’acord que l’Ajuntament hagi d’actuar com ho està fent –en aquest cas, 
sembla que l’única solució és declarar la caducitat i tornar a iniciar tot el projecte–, 
sinó, primer, perquè tenim dubtes molt grans en relació amb si tornar a fer el mateix 
procediment ens portarà a poder-ho resoldre o tornarem a estar com ens trobem a dia 
d’avui. Perquè jo he llegit tots els informes i entenc que l’informe que des d’aquesta 
casa, diguéssim, es veu molt clar que està més que acreditat que no s’ha fet efectiva 
la garantia definitiva i, per tat, com deia la senyora Planas, és causa de resolució 
imperativa i automàtica. I, per tant, no es pot triar, aquesta és la manera de resoldre un 
expedient d’aquest tipus. I, en canvi, la comissió jurídica assessora diu que no està 
suficientment acreditat. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no quadra.  
 
És evident que els serveis d’aquesta casa ho veuen molt clar i, per tant, jo no tinc 
perquè dubtar dels serveis jurídics d’aquesta casa, al contrari, no? Però, tinc 
preocupació sobre si tornem a iniciar tot l’expedient si el resultat finalment serà el 
mateix. I, llavors, quina és la solució real que necessitem? I més quan…, bé, és 
suposo que una preocupació compartida amb tots els grups d’aquest Ajuntament que 
possiblement no sigui l’única concessió que ens trobem amb problemes d’aquests, 
sinó que podem tenir altres concessions que en el seu moment no es van fer bé o… –
jo ja jurídicament no vull entrar a valorar-ho, perquè tampoc aquí ens toca–, però no és 
el primer problema que ens trobem sobre la taula en aquest plenari i potser que no 
sigui l’últim que ens trobem en aquest plenari que s’ha de resoldre. 
 
Per tant, com li deia, ens abstindrem, però per aquests dubtes que tinc a nivell més de 
comportament d’altres òrgans que no d’aquest Ajuntament, però sí que volem veure, 
doncs, com evoluciona. 
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I demanaríem també, doncs, que per part dels serveis jurídics d’aquest Ajuntament, 
més enllà de l’informe ja fet i que, efectivament, ho explica molt bé, doncs, també es 
vagi una mica més enllà en relació amb què pot passar si la comissió jurídica 
assessora torna a dictaminar desfavorablement allò que nosaltres acreditem i que ells 
diuen que no està acreditat suficientment.  
 
Jo no sé els altres grups municipals, en el meu li ha sorprès la diferència que hi ha 
entre la claredat en què des de l’Ajuntament –i fixi’s que no parlo de l’equip de govern, 
eh?, sinó que parlo d’Ajuntament– i els serveis d’aquesta pròpia casa es veu i la 
manca de claredat per part de la comissió jurídica assessora en relació amb aquest 
tema. Perquè crec que tot l’informe, i jo ho comparteixo, està basat que és una causa 
no haver constituït la garantia definitiva, és causa de resolució imperativa i immediata; 
per tant, no es pot triar, és la manera de resoldre-ho. Home, si davant d’això, la 
comissió jurídica assessora ens diu que no, que no està prou acreditada la base de tot 
l’expedient, doncs, penso que declarar la caducitat i tornar a iniciar l’expedient si el 
recorregut –i això és el que hem pogut llegir en els expedients que obren per a la 
nostra informació–, l’expedient es basa altra vegada en tot exactament igual, línia per 
línia, punts i comes, en el que avui declarem la caducitat, penso que ens podem trobar 
al mateix lloc. I això em preocupa. 
 
Per tant, ens abstenim amb aquesta preocupació que expresso, esperant que, 
efectivament, arribem a bon port, perquè és un tema que s’ha de resoldre, però que 
què podem fer més també perquè aquesta comissió jurídica assessora dictamini 
favorablement i vegi amb la claredat que els serveis d’aquesta casa veuen la manca, 
doncs, d’acreditació, que no s’ha acreditat la garantia definitiva i, per tant, que la 
resolució és la que és, imperativa i automàtica, en relació amb l’extinció del contracte. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Fa exactament un any aquest 
plenari va acordar per unanimitat de tots els grups iniciar l’expedient per a la resolució 
del contracte adjudicat a Aparcaments Girona 2003. I avui tornem a sotmetre a votació 
el mateix acord, atès que per motius administratius s’ha produït la caducitat d’aquest 
expedient. I nosaltres, regidora, farem exactament el mateix que vam fer aleshores: 
votar a favor d’iniciar l’expedient de resolució, en aquest cas, amb la imprescindible 
aprovació prèvia de la declaració de caducitat de l’expedient aprovat el 2017. I ho 
farem recolzant el posicionament dels serveis tècnics d’aquest Ajuntament, tot i que 
sabem que un assumpte com aquest, que és de caire jurídic, dona lloc a diverses 
interpretacions. 
 
Dit això, regidora, no podem evitar dir que es tracta d’un assumpte que al llarg de tots 
aquests anys ha deixat actuacions que per a ambdues parts –i parlo de consistori i de 
la part adjudicatària– són del tot inexplicables i algunes es podrien qualificar, inclús, de 
surrealistes. 
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Fent un resum de la situació, partim d’una adjudicació aprovada al Ple el 30 d’abril del 
2003, posteriorment modificada l’1 d’abril del 2004, per la qual Aparcaments Girona 
2003 va resultar adjudicatària del concurs per a la construcció i explotació d’una sèrie 
d’aparcaments d’aquesta ciutat. 
 
Aquesta adjudicació es va notificar a l’empresa amb data 19 de maig del 2003 i segons 
allò disposat a la Llei de contractes de les administracions públiques, l’adjudicatari 
havia d’acreditar en el termini de quinze dies des de la notificació de l’adjudicació del 
contracte la construcció de la garantia definitiva. 
 
Aquest termini és clar que no es va complir i, de fet, segueix sense aportar-se 
l’esmentada garantia i, per això, es porta a plenari l’inici de l’expedient per a la 
resolució d’aquest contracte. 
 
No obstant això, ens fem diverses preguntes, regidora, i m’agradaria que ens les 
contestés totes. Ens preguntem si l’incompliment es deu a causes imputables a 
l’adjudicatària o també té part de responsabilitat l’Ajuntament per no donar la 
informació que li corresponia. Per què al plec de condicions jurídiques i econòmiques, 
regidora, no es va determinar l’import de la garantia definitiva, tal com exigia la llei? 
Per quin motiu, regidora l’Ajuntament no va donar resposta a l’empresa quan aquesta 
va instar per escrit fins a dues ocasions per tal que se l’informés sobre el valor del bé 
de domini públic objecte de la concessió i així poder fer front a la garantia que se li 
exigia. 
 
Passat tot això, ja, regidora, arriba el moment més top de tots els despropòsits 
d’aquest punt: el 14 de desembre del 2007, aquest Ajuntament va formalitzar el títol 
concessional que regia la relació amb la mercantil i entre les clàusules pactades entre 
les parts, aquest Ajuntament, regidora, va donar per bona la clàusula quarta, i en 
aquesta clàusula quarta es deia el següent: «Aparcaments Girona 2003 ha constituït la 
fiança definitiva en els termes establerts de la clàusula divuitena del plec de clàusules 
administratives particulars.» 
 
Regidora, per què aquest Ajuntament va acceptar la inclusió d’una clàusula que 
segons l’informe del secretari és incerta i no ajustada a la realitat? Perquè nosaltres no 
hi trobem cap sentit, creiem que hi ha hagut una falta de diligència durant molts anys 
en aquest assumpte. I, regidora, és molt més que evident, sobretot si tenim en compte 
que cinc mesos abans de formalitzar el contracte, la Intervenció Municipal va requerir a 
l’adjudicatària per tal que acredités la constitució de les garanties definitives, i aquesta 
va reconèixer que no s’havia dipositat aquesta. Per què va seguir endavant 
l’Ajuntament si coneixia aquest incompliment, regidora? Si la mateixa empresa 
reconeixia que no havia dipositat la garantia definitiva, per què el consistori va 
acceptar una clàusula que manifestava tot el contrari, regidora? 
 
I no va ser fins deu anys més tard, el passat 2017, quan es va plantejar la resolució del 
contracte adjudicat a Aparcaments Girona 2003, basant-se en la falta de pagament de 
la garantia definitiva, circumstància que hauria d’haver motivat la resolució només 
quinze dies després de notificar-los l’adjudicació. De fet, pocs mesos després de 
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l’adjudicació, una empresa va advertir aquest Ajuntament que l’empresa adjudicatària 
no havia constituït la garantia definitiva per assegurar l’execució de les obres de 
construcció de l’aparcament, regidora. I malgrat això, l’Ajuntament va seguir deixant fer 
i va contestar-li dient literalment, regidora, que les dificultats tècniques i imponderables 
són les causes de la situació. Home, una mica un despropòsit, no?, regidora? 
 
I així fins que l’any passat, el 2017, com deia a l’inici de la meva intervenció, el Ple va 
acordar iniciar l’expedient per a la resolució del contracte una vegada detectats per la 
Intervenció i la Secretaria Municipal els possibles supòsits de resolució contractual que 
s’exposen amb detall en tots els informes que tots nosaltres tenim. 
 
Malgrat totes les actuacions dutes a terme per l’Ajuntament que hem realitzat…, que 
relatat fins ara –perdó– i que són de difícil justificació, el nostre grup té en compte que 
si bé l’Administració no pot anar en contra dels seus propis actes, no és menys cert, 
regidora, que tal com exposa l’informe del secretari, les actuacions precedents no 
vinculen l’Administració quan aquestes estiguin incurses en causes d’il·legalitat. 
 
I ja vaig acabant, alcaldessa. Per tant, ens trobem davant d’un acte inicial viciat que 
permetria a l’Administració reaccionar encara que ara pugui entendre’s que es fa tard. I 
així, en base a l’article 111.d, de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
és causa de resolució la falta de prestació del contractista de la garantia definitiva. 
 
I, en conclusió, i basant-nos en l’aspecte jurídic adduït, el nostre grup donarà suport a 
la proposta que avui se sotmet a aprovació en conseqüència amb el que ja vam votar 
el darrer any. Si bé ens temem, regidora, que aquesta problemàtica s’acabarà de 
resoldre als jutjats pel seu contingut plenament jurídic. 
Gràcies.     
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Martín, si us plau. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
s’abstindrà en la votació dels dos punts per entendre que s’han produït defectes en la 
gestió de la planificació de les feines que afecten l’actual expedient i que ens obliguen 
a tornar a començar totes les diligències. Alguna cosa no ha funcionat del tot bé i per 
això ens abstindrem en relació amb el punt 9. 
 
Esperem que ara es planifiquin correctament les feines a realitzar. Estem segurs que, 
si per raons justificades hi ha una dilatació en el temps, podem demanar pròrrogues; 
que la decisió d’iniciar l’expedient de resolució del contracte pot comportar 
conseqüències per a les arques d’aquest Ajuntament, tal com es va manifestar o tal 
com hem manifestat aquest matí a la reunió mantinguda. 
 
A data d’avui, desconeixem les quanties d’indemnització. Sense aquesta informació, 
que voldríem se’ns proporcionés en tots els expedients similars, no podem emetre una 
valoració objectiva ni una decisió amb tots els elements. Aquest és un punt que ens 
podria costar diners. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Senyora Pujola, 
ha tret un set a l’examen de dret administratiu, però aquest és un tema polític de fons 
que volíem treballar i volíem, doncs, nosaltres fer un debat polític sobre el que està 
passant avui a la ciutat. 
 
En primer lloc –i ja m’han sentit a parlar sovint dels pàrquings–, aquest grup municipal, 
l’agost del 2016, quan la majoria de gent era de vacances, es va dedicar a fer feina per 
investigar i mirar què passava amb les concessions que hi havia en els pàrquings 
subterranis a la nostra ciutat. En aquell moment, ja vam alertar que hi havia molts 
problemes; en aquell moment, ens vam quedar sols –ens vam quedar sols–, semblava 
que era un problema que només ens preocupava a nosaltres. Avui, celebrem que 
gairebé dos anys després sigui un tema central en els plenaris de la ciutat, perquè el 
que estem aprovant avui, senyors del PSC, no és que ens pugui portar problemes a 
les arques municipals, que diuen vostès; no, no, és que és ara que no estem rebent 
els diners o no hem rebut els diners que hauríem de tenir per aquestes concessions 
com a ajuntament. El problema dels diners no és el que ens pugui costar ara un 
procés, que, a més, com han explicat diversos portaveus, es parla en la llei que és un 
punt clar de resolució del contracte; no, és que durant trenta anys, i a causa de la 
gestió del Partit dels Socialistes de Catalunya, especialment, al capdavant d’aquest 
govern, els aparcaments de la ciutat no han estat o no han tingut les concessions tal 
com marca la llei. Això és el que ha passat, aquesta és la realitat, que no sabem si 
hem perdut o hem guanyat diners amb els aparcaments de la ciutat, perquè vostès 
quan manaven, no van garantir que els processos es fessin d’acord amb el que 
marcava la llei en aquell moment. Per tant, que ara addueixin una possible pèrdua de 
diners en un futur quan el problema és que hem estat trenta anys perdent diners 
segurament, doncs, clar, a mi em fa, si més no, gràcia. 
 
Però també haig de dir que el senyor Puigdemont l’any 2008 ja alertava que aquests 
dos aparcaments eren fruit d’una concessió amb irregularitats; l’any 2008, el senyor 
Puigdemont. Però vostès fins a l’any 2016 no s’hi van posar. Què va passar entre el 
2011 i el 2016 si vostès mateixos l’any 2008 ja alertaven que en aquests casos hi 
havia concessions…, o la concessió estava plena d’aspectes no correctes? Per què no 
han fet res? Per què no van fer res? 
 
En tot cas, avui, en el present, nosaltres el que creiem és que aquest és un tema i un 
problema –ho hem dit– estructural de la ciutat, de la immensa majoria d’aparcaments, i 
el que ens cal és que l’equip de govern faci una tasca d’estudi clara sobre els 
aparcaments de la ciutat, però que també estudiï si en alguns dels casos hi ha indicis 
penals o no perquè l’Ajuntament posi aquests casos a disposició de la justícia, en el 
cas que, evidentment, els serveis jurídics ho vegin adient. 
 
Nosaltres no estem dient que hi siguin, aquests indicis penals; el que estem dient és 
que ens cal que ho mirem a fons des dels serveis jurídics per saber si hi són o no hi 
són, i en el cas que hi siguin, no ens tremoli la mà per portar els casos a la justícia. 
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I, finalment, sí que l’equip de govern pot fer una cosa que està totalment a les seves 
mans respecte al tema dels aparcaments, que és una vegada es tingui tota la 
informació dels expedients i de les concessions d’aquests aparcaments, cal que la 
facin pública, cal que facin un web, un web on explicitin nítidament quan es va fer la 
concessió, què es va fer bé, què no es va fer bé i que tota la ciutadania de Girona ho 
pugui veure –ho pugui veure. Perquè això va de transparència, de transparència en 
uns serveis que són municipals en el fons i que el que hem fet és externalitzar-ho a 
través de concessions. I el que ens cal és que l’opacitat que hi ha hagut en aquest 
Ajuntament durant les últimes dècades s’acabi d’una vegada.  
 
Si aquest és el camí que vostès emprenen, ens tindran al seu costat. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí… 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, un cop 
més tornem a tenir un tema d’aparcaments en el Ple. Bé, en aquest cas el tema és 
Aparcaments Girona 2003, com bé hem recordat. I també hem recordat al llarg de les 
intervencions que això ja ho vàrem tractar en el Ple de l’abril 2017, i que vàrem 
aprovar, doncs, l’inici de l’expedient per començar a treballar aquest tema. I que avui 
aprovarem o no, portem a aprovació la seva caducitat per tot els seguits que s’han 
esmentat. 
 
En aquell cas, recordo que es van adduir incompliments en les obligacions de 
l’adjudicatària, concretament que no s’havia constituït la garantia definitiva en el seu 
moment, que corresponia, si mal no recordo, d’un 3 per cent del domini públic i un 3 
per cent del pressupost d’execució de les obres, crec recordar. 
 
Però també voldria recordar que hi havia un segon informe, que era l’informe 
d’Intervenció, que una altra possible causa de resolució d’aquesta anormalitat en 
aquest contracte era tot el tema de la transmissió de les accions per part de socis 
existents sense prèvia autorització de l’òrgan competent. Sabem que l’òrgan 
competent és el Ple i, per tant, no se’ns havia comunicat mai, si mal no estic informat. 
I, per tant, aquesta manca de comunicació comporta la pèrdua del control efectiu per 
part de la societat adjudicatària. I, per tant, sense el consentiment de l’òrgan preceptiu, 
pot ser una possible causa també de resolució de nul·litat de contracte. 
 
Bé, ara ha calgut reiniciar-lo per problemes administratius. Sabem que l’informe de la 
comissió jurídica assessora de la Generalitat va emetre a finals d’any, com bé ens han 
recordat, i que va dictaminar que no es podia certificar amb total certesa, doncs, 
aquesta manca de…, com se’n diu, la fiança. 
 
Però recordem també que aquest informe…, em sembla que aquest informe és 
preceptiu, però no és vinculant, crec recordar. 
 
Bé, ara portem a votació la caducitat de l’expedient de resolució contractual i tornar a 
iniciar l’expedient, i, per tant, hi votarem a favor, com ja vàrem votar en l’anterior Ple. 
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Per què? Perquè cal recuperar la gestió dels aparcaments. Com deia el senyor 
Salellas, el tema dels aparcaments és un tema preocupant, ho hem vist de forma 
reiterada als diferents plens. I esperem que aquest cop, per tant, que s’iniciï.  
 
Esperem que a banda de les al·legacions referents als incompliments aquests que 
dèiem de les obligacions de l’adjudicatària i, concretament, amb les garanties de l’aval, 
es tinguin presents també tot aquell informe, que em sembla que està molt ben 
treballat d’intervenció, respecte a tot el tema de la transmissió de les accions.  
 
Per tant, reitero que votarem favorablement. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Jo no he sentit que l’al·ludissin a 
vostè. 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): No, han al·ludit al Partit dels Socialistes de 
Catalunya i demano jo la paraula, perquè fa referència a una reunió on he estat jo 
present aquest matí. Per això, demano jo la paraula i no la demana el regidor Martín. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Però jo li reitero que jo no he 
entès que… 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Hi insisteixo, i si no, doncs, en tot cas, ja 
tindrem ocasió de parlar-ne. Però, insisteixo, l’hem demanat perquè l’al·lusió ha estat 
clara al Partit dels Socialistes de Catalunya, del qual sóc portaveu. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No entenc que s’hagin produït 
al·lusions a vostès, han parlat del PSC de fa trenta anys. Jo he entès això. No sé si 
m’equivoco, però no els han al·ludit a vostès. 
Senyora Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, només dir a la 
senyora Veray que l’informe de la comissió jurídica assessora ens diu que falta manca 
d’acreditació de la constitució de la garantia, que volien més acreditació, i sí que 
incorporarem més documentació per tal que…, potser els faltava alguna documentació 
que ells haguessin vist més clar. Però no és que sigui desfavorable, que diguessin, 
sinó que faltava documentació, que és el que nosaltres ara li aportarem amb un nou 
informe que s’ha fet des dels serveis jurídics. 
 
És cert, senyor Albertí, que és preceptiu i no vinculant, l’informe de la comissió jurídica 
assessora. I que sí –per això he dit que era tan important– que la manca de constitució 
de garantia és una causa de resolució contractual i és imperativa i automàtica a aplicar 
per part de l’Administració. Per tant, nosaltres estaríem obligats a fer-ho. 
 
I sí que hem de tenir en compte que la primera causa és la primera que s’agafa i, 
llavors, sí que tenim un quadre on hi ha més causes de mancances que hi ha, però 
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primer hem de dir la causa de resolució que creiem que és la primera de totes, que és 
en aquesta la falta d’aval. 
 
Bé, jo ara també voldria fer una resposta així més genèrica. Perquè aquí em fa molta 
gràcia, perquè estem parlant que sembla que nosaltres tinguem la culpa de tot, i jo 
l’abril del 2003 no era aquí ni el meu Govern era aquí, quan es va constituir la 
concessió. Sí que hi havia altres partits, que també ho podien haver denunciat en 
aquell moment, no només com a oposició el partit de CiU, sinó també altres partits si 
realment haguessin vist alguna irregularitat, que suposo que no la varen veure al 
moment de constituir-ho, perquè és difícil perquè és un tema més jurídic i més tècnic 
que no pas polític, en aquest cas. 
 
La nostra obligació –i la tenim molt clara al nostre Govern– és protegir els interessos 
municipals. Aquesta és la nostra obligació. I crec que des del primer dia que som aquí 
és el que hem estat fent. Sempre, sempre, sempre, jo mateixa i el nostre Govern, amb 
el nostre alcalde en el seu moment i la nostra alcaldessa ara, que són les ordres que 
ens tenen també donades com a govern, és que quan veiem alguna irregularitat, 
alguna cosa que no sigui…, s’ha de posar en mans dels serveis jurídics perquè els 
serveis jurídics s’ho estudiïn, els serveis d’intervenció, els serveis jurídics ho estudiïn i 
ens diguin si realment hi ha una irregularitat o no hi ha alguna irregularitat. I sempre les 
hem portat al Ple. Quantes vegades he vingut jo explicant expedients? El que passa 
que nosaltres no som juristes, nosaltres no tenim la capacitat de poder-ho estudiar; 
són els tècnics, els serveis jurídics qui s’ho han d’estudiar i si ens diuen que sí que 
realment hi ha alguna cosa, sempre ho hem portat a ple, ens ho hagi dit la CUP o no. 
Perquè sembla que la CUP siguin els que ells diuen una cosa i…  
 
Però, si nosaltres ja ho han vist, no cal que ens ho diguin. Si portem una cosa, ja ho 
diem. Vostès no estan governant i moltes vegades portem expedients que ni els 
saben. Vostès, de vegades, com realment poden tenir dubtes en tots els expedients, 
parlen de tots els expedients, però nosaltres hem portat expedients en concret. I els 
del pàrquing, concretament, els hem portat des del primer dia, ho hem denunciat des 
del primer dia. 
 
Jo l’únic que dic és que no són vostès els únics defensors de protegir els interessos 
municipals; nosaltres també ens hi sentim i crec que ho estem fent i per això portem 
les coses a ple i per això expliquem de manera clara i transparent tot el que trobem. 
Perquè no tenim absolutament res a amagar, ni volem amagar absolutament re. Ans al 
contrari, volem que se sàpiga la veritat. 
 
Moltes vegades no és tant un problema de diners, sinó és un problema de gestió, de 
com s’ha gestionat, que a vegades s’ha fet malament, no? I també haig de recordar 
que moltes vegades ens venen partits a donar explicacions…, a demanar explicacions 
quan, realment, no estàvem governant nosaltres, sinó eren altres partits que estaven 
governant en aquell moment. I a mi que em demanin explicacions pel que es va fer el 
2003, doncs, què vol que li digui; jo denunciaré el que cregui si realment serveis 
jurídics m’ho diuen, però jo no hi estava. I, per tant, nosaltres en aquest cas ens poden 
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dir el que vulguin, però tenim clar que nosaltres hem fet el que ens tocava i quina era 
la nostra obligació. 
 
I no és la primera vegada que portem un expedient que realment pensem que hi ha 
una irregularitat, però tampoc serà l’última, perquè sempre que estem repassant 
expedients, perquè quan a vegades expedients que…, bé, hi ha d’haver canvis, és 
llavors quan realment dius: «Ostres, quan s’ho estudiïn jurídicament…», i el jurista que 
hi entén, el tècnic que hi entén, ens diuen: «Guaiti, això no estava ben formulat.» Quan 
en tenim coneixement, diguem: «Ah, doncs, feu informe dient què és el que estava 
malament.» Perquè, evidentment, no podem arribar aquí a començar a mirar expedient 
per expedient, perquè vostès saben que això seria impossible de gestionar. 
 
I, per tant, que quedi clar que el Govern som els primers que volem la transparència i 
vetllar pels interessos municipals. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
Passem, doncs, a la votació. Són dues propostes. Per tant, primer… 
L’ha llegida, senyor secretari? Ha llegit la novena, per tant, ara la votem. Crec que l’ha 
llegit, la novena. No, tampoc? Doncs, si vol llegir la novena… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
Doncs, passaríem a votar ara 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, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, i 
l’abstenció del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, i del Partit Popular de Catalunya, la declaració de la caducitat de l’expedient 
de resolució contractual iniciat per acord de ple data 10 d’abril de 2017. 
 
 
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. 



98 
 

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. 
 
Abstenció: 
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. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I passem, 
doncs, al punt número 10, que primer, si de cas, el senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. 
Doncs, passaríem a la votació d’aquesta que hem substanciat conjuntament. 
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, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup 
Municipal del Partit Popular, l’inici de l’expedient per a la resolució del contracte 
adjudicat a la mercantil Aparcaments de Girona 2003, SL. 
 
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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
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Rodríguez. 
Abstenció: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 
 
11. Aprovació definitiva Pla Especial d’assignació d’ús docent a una finca 
d’equipament comunitari identificada com a E dins l’àmbit del projecte de 
reparcel·lació dels Sector Vilablareix – Transports. 
 
La Junta de Govern Local, del dia 21 de juliol de 2017, va acordar aprovar inicialment 
el Pla Especial d’assignació d’us docent a part d’una finca qualificada d’equipament 
comunitari, situada en el terme municipal de Girona ( Sector Vilablareix). 
 
L’expedient fou sotmès a informació pública, mitjançant Edictes publicats en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7429, del dia 8 d’agost de  2017; en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 145, del dia 31 de juliol de 2017; en el Diari del 
Girona del dia 2 d’agost de 2017 i en El Punt Avui del dia 28 de juliol de 2017, així 
com al tauler d'edictes des del 8 d'agost fins al 9 d'octubre de 2017, sense que en el 
seu decurs s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions. 
 
Simultàniament es va donar trasllat de les actuacions als Serveis Territorials 
d’ensenyament a Girona, de la Generalitat de Catalunya, atès l’objecte de l’esmentat 
Pla Especial, així com també al propi Ajuntament de Vilablareix. 
 
En data 14 de juny de 2017 es va sol•licitar el preceptiu informe a la Direcció General 
d’Aviació Civil, del Ministeri de Foment, en compliment de la normativa sectorial 
sobre servituds aeronàutiques vigent, el qual ha estat emès en sentit favorable, 
segons informe subscrit en data 14 d’agost de 2017, que consta a l’expedient. 
 
Atès que, per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya, del dia 20 d’abril de 2005 (DOGC núm. 4475, de 
22.09.2005) l’Ajuntament de Girona té reconeguda la competència per a l’aprovació 
definitiva del planejament derivat; a l’empara del que disposa l’article 81.1 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, sens perjudici del que 
estableix l’article 77.7, previ informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
Vistes les actuacions que consten a l’expedient, i atès que no s’han presentat 
al·legacions; atès que es disposa de l’informe favorable de la Direcció General 
d’Aviació Civil; atès que en sessió del dia 6 de febrer de 2017, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme a emès informe favorable, als efectes del que disposa l’article 87 del DL 
1/2010, de 3 d’agost. 
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Atès el que disposa el Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei del Sòl y Rehabilitació Urbana. 
 
Atès el que disposa el 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. 
 
Atès el que disposa el Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el 
reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Atès el que disposa la 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. 
 
Atès el que disposa el Decret 297/2013 de 26 d’abril, pel qual es modifica el Decret 
584/1972, de 24 de febrer de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Real 
Decreto 2591/1998, de 4 de desembre sobre l’Ordenació dels Aeroports d’Interès 
General i la seva zona de Servei ( en compliment Llei 13/1996, de 30 de desembre 
de mesures fiscals, administratives i d’ordre social – article 166-.) 
 
Atès el que disposa el Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les 
servituds aeronàutiques establertes a l’aeroport de Girona-Costa Brava; 
 
Atès el que disposa la 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. 
 
Primer.- Aprovar definitivament el Pla Especial d’assignació d’us docent a part d’una 
finca qualificada d’equipament comunitari, situada en el terme municipal de Girona 
(Sector Vilablareix), a l’empara del que disposa l’article 81 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.- Publicar el present acord i les normes urbanístiques corresponents al DOGC 
als efectes de la seva executivitat immediata, de conformitat amb el que disposa 
l’article 106 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per DL 1/2010, de 3 
d’agost, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Tercer.- Donar trasllat del present acord, i de la documentació tècnica i administrativa 
completa a la Comissió Territorial d’Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, en 
compliment del que disposa l’article 88 del DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat 
parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
 
Quart.- Donar trasllat del present acord a l’Ajuntament de Vilablareix.  
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Passem, doncs, al punt número 
11 de l’ordre del dia. 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. El senyor Joan 
Alcalà, 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. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona 
tarda. Efectivament, en aquest punt portem a l’aprovació definitiva del Pla especial 
d’assignació d’ús docent d’un equipament comunitari, l’anomenat sector Vilablareix. 
 
El dia 21 de juliol del 2017, la Junta de Govern Local va fer l’aprovació inicial d’aquest 
Pla especial i durant l’exposició pública no hi ha hagut cap al·legació. 
 
Simultàniament, es va donar trasllat de les actuacions als Serveis Territorials 
d’Ensenyament, així com també al mateix Ajuntament de Vilablareix. 
 
Els recordo que la parcel·la a què estem canviant l’ús, el propietari està dintre del 
municipi de Vilablareix, en funció del repartiment que es va fer en la reparcel·lació.  
 
El Pla general de Girona preveu l’ús docent i l’ús cultural per separat, cosa que no fa el 
de Vilablareix; és per aquest motiu que cal fer aquesta modificació.  
 
La finalitat és que el municipi de Vilablareix tingui tota la parcel·la apta per fer-hi 
l’institut, encara que una part de l’institut estarà dintre del terme municipal de Girona. 
El que fem avui és un exemple més de col·laboració amb els municipis del voltant. 
 
Atès que el Ple de la corporació pot fer l’aprovació definitiva del planejament derivat i 
segons resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
de Catalunya, de data 20 d’abril del 2005, previ informe favorable de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, que consta a l’expedient, es proposa aprovar els quatre punts, 
tal com deia el secretari: aprovar definitivament el Pla especial d’assignació d’ús 
docent a una part de la finca qualificada d’equipament comunitari, situat al terme 
municipal de Vilablareix; segon, publicar el present acord i les normes urbanístiques 
corresponents al DOGC; tercer, donar trasllat del present acord i la documentació 
tècnica i administrativa completa a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya, i quart, donar trasllat d’aquest present acord a l’Ajuntament 
de Vilablareix. 
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, el senyor Martín. 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
farà un vot favorable al punt per entendre que és un tràmit instrumental. Ara bé, 
pensem que s’hauria d’haver fet fa anys. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Poch, 
doncs… 
 
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, de fet, anunciar el vot 
favorable del nostre grup. Evidentment, doncs, si el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat pretén construir un institut allà i que hi ha una subclau que no està ben 
definida en el planejament de Girona, que segons el Pla general, doncs, els articles 
179 i 181, el que s’ha de fer és un pla especial, doncs, està bé desenvolupar aquest 
pla especial per afegir-hi la subclau d’ús docent. 
Per tant, per tot això el nostre grup votarà a favor. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
Doncs, podem passar… No sé si vol fer cap comentari. Suposo que no cal. 
Doncs, moltes gràcies. 
Passem a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat definitivament el Pla especial d’assignació d’ús docent a part d’una finca 
qualificada d’equipament comunitari situada en el terme municipal de Girona. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
12. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU núm. 70. Deixar 
sense efectes la modificació puntual del PGOU 24 ( Sector Mas Marroc). 
 
El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 2017, va acordar 
suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats, i de projectes de gestió 
urbanística, i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències d’acord amb el que 
disposa l’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, en 
l’àmbit de la modificació puntual del PGOU núm. 70. Deixar sense efecte la 
modificació puntual del PGOU 24. 
 
Simultàniament es va acordar l’aprovació inicial de l’esmentada modificació puntual 
de planejament general, als efectes de retornar la regulació urbanística dels terrenys 
inclosos dins el Sector Mas Marroc, al qual es referix la modificació en tràmit, al 
règim en que es trobaven amb anterioritat a la delimitació de l’Àrea Residencial 
Estratègica Mas Marroc, una vegada la mateixa es va deixar sense efecte per 
resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 
data 6 de febrer de 2015 (DOGC 31.03.2015). 
 
L’expedient fou sotmès a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant Edictes 
publicats en el DOGC núm. 7489, de 7 de novembre de 2017; en el BOP núm. 209, 
del dia 2 de novembre de 2017; en el Diari de Girona del dia 1 de novembre de 2017; 
en el Punt Avui del dia 2 de novembre de 2017, i en el Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament ( Seu electrònica) en el període comprès entre el dia 7 de novembre i el 
dia 7 de desembre de 2017, sense que, en el seu decurs s’hagi presentat cap escrit 
d’al·legacions. 
 
Atesa la condició de municipi colindant a l’àmbit i al terme municipal, es va donar 
trasllat de l’anterior acord a l’Ajuntament de Salt, en data 24 de novembre de 2017, 
sense que, en aquesta data, hagi fet cap manifestació al respecte. 
 
Així mateix, es va sol·licitar el preceptiu informe a la Direcció General d’Aviació Civil, 
del Ministeri de Foment, el qual ha estat emès en sentit favorable, segons informe 
subscrit en data 29 de novembre de 2017, tal i com consta a l’expedient. 
 
Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Sòl i Rehabilitació urbana. 
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Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de 
febrer;  i 7/2011, de 27 de juliol 2014, 27 de gener ; 3/2015 d’11 de març  de mesures 
fiscals, financeres i administratives; Llei 11/2011 , 29 de desembre de reestructuració 
del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa; i Llei 16/2015, de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 
 
Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme, modificat pel Decret 80/2009 de 19 de maig per l’establiment del règim 
jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de  reallotjament; Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel que s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
 
Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text 
refós conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer  de 2006, 
publicat en el DOGC 4618 de 21/04/2006. 
 
Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de 
data 6 de febrer de 2015, de modificació del Pla Director Urbanístic de les Àrees 
Residencials Estratègiques de les comarques gironines, deixant sense efecte les 
ARES Avellaneda - Aragó i Mas Marroc ( DOGC 31.01.2015). 
 
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. 
 
Decret 297/2013 de 26 d’abril, pel qual es modifica el Decret 584/1972, de 24 de 
febrer de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Real Decreto  2591/199. 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 70. Deixar 
sense efecte la modificació puntual del PGOU 24, que fa referència al Sector Mas 
Marroc, de conformitat amb el que disposa l’article 96 en relació a 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.- Donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de 
Catalunya, per la seva aprovació definitiva, si s’escau 

 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt número 
12 de l’ordre del dia. 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El tinent alcalde 
Joan Alcalà… 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El dia 24 
d’octubre del 2017 es va fer l’aprovació inicial per retornar la regulació urbanística dels 
terrenys inclosos dintre del sector Mas Marroc al règim en què es trobaven amb 
anterioritat a la delimitació de les àrees residencials estratègiques, un cop s’ha deixat 
sense efecte per resolució del conseller de Política Territorial del 6 d’octubre del 2015. 
Durant el període d’exposició al públic, no hi ha hagut cap al·legació. 
 
Els vull recordar que aquest canvi permetrà restablir els usos anteriors a l’ARE, tornar 
a les etapes anteriors, on es tenia prevista una fase en què ja es va construir un vial 
que dona servei a la primera etapa; també poder donar llicències al mas catalogat que 
llinda amb el vial existent, i tenir un nou espai d’equipament municipal al costat del 
parc que hi ha a l’altre costat del vial; restablir una parcel·la de dotacions de serveis de 
4.250 metres, que es podran donar a l’escola Bell-Lloc, en compliment d’una resolució 
de sentència recollida en un conveni que va signar l’Ajuntament ja fa…, crec que… el 
2003 –perdó–, que venia com a conseqüència de les expropiacions que afectaven els 
terrenys de l’escola, les expropiacions per fer la frontissa del Güell. 
 
Per tot això, es proposa l’aprovació provisional de la modificació del Pla general 
número 70 i deixar sense efecte la modificació puntual…, deixar-la sense efecte i 
tornar-la al 24, al sector Mas Marroc; donar trasllat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya. En tot això, confiem en el seu vot 
favorable. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Martín… 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Anuncio que el 
nostre grup farà un vot favorable per entendre que, efectivament, s’ha de revertir la 
situació urbanística a la inicial, i perquè, a més a més, no s’han rebut al·legacions a 
l’expedient. 
Gràcies, 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Salellas… Disculpi, senyor Poch… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres ja ho vam fer en el seu 
moments, ens abstindrem en aquest punt. Evidentment, ens sembla, doncs, un pas 
endavant el fet de retirar tot el que fa referència a l’ARE. En el seu moment ja ho vaig 
explicitar: érem l’únic partit polític que rebutjàvem l’ARE perquè enteníem que no era 
una proposta de solució per a la manca d’habitatge a la nostra ciutat, sinó que s’havia 
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de treballar per altres camins i no per incrementar la bombolla urbanística, com en 
aquell moment apostava la gran majoria de partits polítics. 
 
Avui, fruit que la bombolla urbanística va esclatar en aquell moment, fem un pas 
enrere. Perquè això és, en definitiva, el que ha passat. No hi havia voluntat política de 
deixar enrere les ARE, va ser la crisi econòmica i la crisi urbanística les que van fer 
«recapacitar» a nivell polític que aquella no podia ser una sortida a la problemàtica de 
l’habitatge. 
 
Però, tot i això, tot i que aquest ens sembla un pas endavant, el cert és que a la part 
on anem en el fons és tornar on s’estava al 2002, que també és un pla que, doncs, 
està concebut amb un creixement desmesurat pel que fa a l’urbanisme de la nostra 
ciutat. Nosaltres no compartim el que en aquell moment es va fer, el 2002, tampoc les 
apreciacions que ha estat fent el senyor Alcalà, que serà el que acabarà passant. No 
ho compartim políticament. I, per tant, no volem avalar amb el nostre vot que algun dia 
uns altres van decidir a partir d’uns criteris que no són els nostres a nivell urbanístic. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Poch… 
 
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Ja en l’aprovació inicial 
del mes d’octubre hi vam votar a favor i a causa que no hi ha hagut ni al·legacions ni 
res i que es presenta el mateix document, doncs, hi tornarem a votar a favor. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
algun esment… 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, agrair el vot favorable, també l’abstenció. Però, 
recordar-li que el tema dels ARE era una imposició de la Generalitat, en la qual 
governava un partit concret, i que no va ser una decisió del municipi, que tenia molt 
clar que allà no hi havia d’anar la zona residencial aquesta que preveia. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
Doncs, passem 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, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 



107 
 

CUP - Crida per Girona, l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbanística número 70. 
 
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. 
 
Abstenció: 
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 (alcaldessa-presidenta): Ara hi hauria dies propostes 
urgents, que sé que les coneixen les dues, perquè crec que les dues varen ser 
informades en les procedents comissions informatives, crec. 
 
 
PROPOSTES URGENTS 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 
 
13. Modificar l'acord de Ple de data 12 de febrer de 2018 d'assignació de les 
assistències i retribucions als membres de la Corporació per haver-se detectat 
un error aritmètic en el càlcul de l'increment anual. 
 
Primer.- Amb data 12 de febrer de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar en sessió 
ordinària l'acord mitjançant el qual es fixava el règim regulador d'assistències, 
indemnitzacions i assignacions a satisfer als regidors i regidores que composen la 
Corporació. 
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Segon.- Atès que s'ha detectat un error aritmètic en el càlcul dels imports a satisfer 
als regidors i regidores per a la seva assistència efectiva als òrgans col·legiats degut 
a què l'increment  que es va aplicar va ser de 1,5% i en realitat  la Llei 3/2017, de 27 
de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017 establia que 
l'increment havia de ser d'un 1%. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2017. 
 
Segon.- Art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim 
Local, article; 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 article 110 i del 
Reglament Orgànic Municipal en quant al règim de retribucions i assistències. 
 
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE el primer punt apartat 2 de la part dispositiva de 
l'acord aprovat en sessió plenària ordinària de data 12 de febrer de 2018 en el qual 
es fixava el règim retributiu a satisfer als regidors i regidores per a la seva assistència 
efectiva als diferents òrgans col·legiats al haver-se detectat un error aritmètic en el 
seu increment anual. 
 
Segon.- APROVAR els imports que seguidament es relacionen per  a  l'assistència 
efectiva dels regidors i regidores de la Corporació als diferents òrgans col·legiats de 
l'Ajuntament: 
 
Ple: Import Assistència: 709,02 € 
El número màxim d'assistències remunerables l'any serà de 12. 
El dret a la indemnització es meritarà per l'assistència efectiva a la sessió de l'òrgan 
col·legiat i es liquidarà mensualment fins a una quantitat de 709,02 euros, sens 
perjudici que en el supòsit que es celebrés més d'una sessió mensual es pogués 
liquidar la quantitat meritada en mesos posteriors si no s'assisteix a la sessió 
corresponent i fins a la quantitat màxima establerta mensualment. 
 
Junta de Portaveus: Import Assistència: 567,62 € 
El número màxim d'assistències remunerables l'any serà de 12. 
El dret a la indemnització es meritarà per l'assistència efectiva a la sessió de l'òrgan 
col·legiat i es liquidarà mensualment fins a una quantitat de 567,62 euros, sens 
perjudici que en el supòsit que es celebrés més d'una sessió mensual es pogués 
liquidar la quantitat meritada en mesos posteriors si no s'assisteix a la sessió 
corresponent i fins a la quantitat màxima establerta mensualment. 
 
Comissió Informativa: Import Assistència: 380,77 € 
El número màxim d'assistències remunerables l'any 12. 
El dret a la indemnització es meritarà per l'assistència efectiva a la sessió de l'òrgan 
col·legiat i es liquidarà mensualment fins a una quantitat de 380,77 euros, sens 
perjudici que en el supòsit que es celebrés més d'una sessió mensual es pogués 



109 
 

liquidar la quantitat meritada en mesos posteriors si no s'assisteix a la sessió 
corresponent i fins a la quantitat màxima establerta mensualment. 
 
Coordinació Tècnica (delegats): Import Assistència: 328,25 € 
El número màxim d'assistències remunerables l'any 48. 
El dret a la indemnització es meritarà per l'assistència efectiva a la sessió de l'òrgan 
col·legiat i es liquidarà mensualment fins a una quantitat de 1.313,00 euros, sens 
perjudici que en el supòsit que es celebressin més de quatre sessions mensual es 
pogués liquidar la quantitat meritada en mesos posteriors si no s'assisteix a la sessió 
corresponent i fins a la quantitat màxima establerta mensualment. 
 
3.- Els imports per assistència 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 superin els límits màxims retributius establerts legalment per als membres 
de les Corporacions Legals. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord als membres corporatius que perceben 
indemnitzacions per assistències als diferents òrgans col·legiats. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): La primera, i que en primer lloc 
substanciarem el motiu de la urgència, seria aquesta que es remet al càlcul de les 
indemnitzacions, eh? 
 
Senyora Planas, primer respecte a la urgència, que la votaríem i, després, ja la 
substanciaríem. 
 
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, la urgència –aquesta sí que no la vàrem 
explicar a la comissió informativa– era que ha d’haver-hi un error a l’hora de 
pagaments dels regidors, que s’establia l’increment d’un 1 per cent, i en aquell cas, per 
càlculs no va ser l’1 per cent, sinó posava un altra quantia que no representava l’1 per 
cent a l’hora de posar l’import d’assistència total. I el que portem és…, és important 
portar-ho, la urgència, per tal que el mes que ve pugui fer-se de manera correcta. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Votem la urgència, doncs. O no 
sé si algú vol fer alguna… 
 
Sí, senyora Pujola… Però de la urgència. Vull dir, ara primer votem la urgència i 
després substanciarem, eh? 
Vots a favor de la urgència? 
Abstencions? 
Gràcies. 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta la urgència del punt relatiu a la modificació de les propostes per 
indemnització a assistència a ple. 
 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia 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, Cristòbal Sánchez i Torreblanca  
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. 
 
Abstenció: 
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 (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Perfecte, moltes 
gràcies. 
Doncs, ara si vol substanciar… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. El dia 12 de febrer, 
vàrem portar a la corporació, a la sessió ordinària del ple, o sigui, portàvem un punt el 
qual establia un règim de regulació d’assistències amb unes indemnitzacions. Hi ha un 
error en aquestes indemnitzacions i, per tant, el que avui portem a ple és deixar sense 
efecte aquest punt, l’apartat número 2 per a la part dispositiva que es va aprovar en 
aquest ple, en la qual es fixava un règim retributiu per satisfer els regidors i regidores 
de la seva assistència efectiva en els diferents plens. I el que portem és aprovar els 
imports que seguidament venen aquí: import d’assistència de 709 euros i del portaveu 
567 euros, corresponents a les comissions informatives 380,77 i la coordinació tècnica 
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328,25, que són els valors reals, que hi havia un petit error, que es varen aprovar en el 
Ple del 12 de febrer. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, senyora Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Evidentment, regidora, estem 
d’acord en el primer punt de l’acord que es tracta de rectificar un error. I el cert és que 
esperàvem també una rectificació de l’error que hi va haver en la seva intervenció en 
el darrer Ple, regidora, perquè ara ens diuen que va ser un error aritmètic, quan en 
realitat el que li vam advertir nosaltres en el darrer Ple era que existia aquest error. I 
vostè en comptes de rectificar, va dedicar trenta segons –trenta segons–, regidora, a 
dir-me cinc vegades que en cap cas suposava un increment. 
 
I li llegeixo textualment. El primer: «No ha entès l’acord.» El segon: «Aquí no portem 
cap tipus d’increment.» El tercer: «En cap cas significa un increment.» El quart: «No hi 
ha cap increment de retribució als regidors.» El cinquè: «No és cert que hi ha un 
increment d’un 1,5 per cent, perquè aquí no es porta cap tipus d’increment.» 
 
Ens deia també, regidora, que s’havia desvirtuat el tema donant a entendre que era de 
manera intencionada i que la meva intervenció en el darrer Ple feia poc fort aquest 
consistori.  
 
I, per altra banda, regidora, creiem que és prescindible l’aprovació del segon punt de la 
proposta, que tracta de fixar imports concrets. Perquè en el Ple del 13 de novembre 
del 2017, es va aportar a aprovació d’aquest Ple l’increment segons els pressupostos 
generals de l’Estat. I ara porten la proposta per fixar els imports i, a més a més, en la 
mateixa proposta tornen a incloure l’increment segons els pressupostos generals de 
l’Estat. I, per tant, creiem que és prescindible totalment, perquè això significa que any 
rere any s’haurà de presentar la mateixa proposta per anar canviant els imports.  
I, per tant, nosaltres no la votarem a favor, regidora.  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Més intervencions? Senyora 
Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, només anunciar que nosaltres 
ens abstindrem, com hem fet en altres ocasions en aquest tema dels imports. Ens 
abstindrem, que ho he fet en altres ocasions en aquest tema dels imports. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, no sé si 
vol fer alguna… 
 
La Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, és cert que hi ha un error a l’hora del 
càlcul, perquè nosaltres teníem clar que havíem establert que la puja seria segons els 
pressupostos de l’Estat, igual –vaig dir–, igual que la plantilla. 
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És cert que vostè va dir que hi havia…, bé, ho va dir d’una manera que jo no vaig 
entendre que hi havia un error. Però sí que li dic que, realment, això no és una qüestió 
política, senyora Pujola, això no és una qüestió política: si, realment, vostè veia que hi 
havia un error de càlcul, el que hagués estat més normal és que vostè m’hagués trucat 
al meu despatx, com altres vegades em truquen al despatx o venen, i em diguin: 
«Mira, hi ha un error de càlcul, s’han equivocat de càlcul.» Però no era una qüestió per 
fer política aquí, sinó dir que hi havia un error realment i no fer-ne política d’una cosa 
que realment no ho és. 
 
I a mi m’estranya molt que vostè voti en contra d’una resolució que realment també 
l’afecta a vostè. I, miri, que s’abstingui ho puc entendre, però que voti en contra, la 
veritat és que no puc entendre-ho. 
 
I una altra vegada si, realment, vostè veu que hi ha un error aritmètic, el que sí que li 
demanaria és que vingui, es dirigeixi al meu despatx, o en el tècnic que s’ha equivocat. 
És que jo ja no dic tant, perquè quan vostè li sembla bé va amb Intervenció i amb 
Secretaria a parlar. Podria haver-se dirigit a Secretaria i Intervenció i dir: «Guaiti, és 
que hi ha un error tècnic.» Perquè és que jo no faig els càlculs. I no calia fer el discurs 
que em va fer en el seu moment. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En fi. Doncs, passem a la 
votació. 
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, i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, i el vot en contra del Grup Municipal de Ciutadans, els imports per a 
l’assistència efectiva dels regidors i regidores als diferents òrgans col·legiats de 
l’Ajuntament. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia és aprovada per 
majoria absoluta dels assistents. 
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Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Cristóbal Sánchez i Torreblanca  
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. 
 
En contra: 
Grup  Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
13a. Imposició de penalitats per compliment defectuós de la prestació. 
 
Per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 14 de febrer de 2014 es va 
iniciar i aprovar l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives 
particulars i el plec de prescripcions tècniques, es va aprovar la despesa i es va 
convocar licitació del servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies 
amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal. 
 
Per Decret de l'Alcaldia de data 20 de maig de 2014, convalidat pel Ple de la 
Corporació en sessió de 9 de juny de 2014, es va adjudicar l'esmentat contracte  a 
favor de l'empresa "CLECE, S.A.", amb NIF núm. A80364243, amb un import màxim 
anual de nou-cents seixanta-quatre mil cinquanta-un euros amb noranta- dos cèntims 
(964.051,92.-€), IVA inclòs, dels quals 926.973,00.-€ corresponen a la base 
imposable i 37.073,92.-€ a l'IVA calculat amb un tipus del 4%. 
 
Amb els següents preus unitaris: 
 
− Servei d'Atencions Personals:15,57.-€ (IVA exclòs). IVA 4%: 0,62-€. Preu total: 

16,19.-€ 
− Servei d'Atenció a la Llar:12,69.-€ (IVA exclòs). IVA 4%: 0,51.-€. Preu total: 

13,20.-€ 
 
Amb la següent previsió d'hores: 
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50.000 hores anuals de prestació 
11.700 hores anuals del Servei d'Atenció de la Llar 
 
El contracte es va signar el dia 14 de juliol del 2014, amb una vigència de 2 anys a 
partir del dia 15 de juliol de 2014, podent-se prorrogar per dues anualitats  més, d'any 
en any, per mutu acord de les parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim 
de 4 anys. 
 
Per acord del Ple de data 11 de juliol de 2016 es va prorrogar el servei pel període 
del 15 de juliol 2016 i fins el 14 de juliol de 2017. 
 
D'acord amb informe de data 22 de juny de 2017 emès per la cap de secció de 
Serveis Socials Especialitzats, senyora Lourdes Delgado Navarro, amb la conformitat 
del cap de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, senyor Marc 
Geronès Sambola, per acord de Ple de data 10 de juliol del 2017, atès que segons 
declara en l'informe, s'estan realitzant actuacions per estudiar una nova forma de 
gestió directa del servei diferent a la de la contractació de serveis i justifica no 
prorrogar novament el contracte, s'acorda requerir a CLECE S.A., amb NIF 
A80364243, perquè continuï realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a 
persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia 
personal, en el municipi de Girona, en els propis termes del contracte actual, des del 
dia 15 de juliol fins el 31 de desembre de 2017, i com a màxim fins a 6 mesos, a 
l'empara del previst a l'apartat segona de la clàusula VII del Plec de condicions 
administratives particulars. També s'acorda actualitzar les hores de prestació del 
servei d'acord amb la demanda rebuda, en aplicació de la clàusula XXIII.1 del Plec de 
clàusules Administratives particulars que regula les modificacions  del contracte. 
 
Consta a l'expedient que mitjançant escriptura pública de data 14 de juliol del 2017, 
atorgada davant del notari de Barcelona, el Sr. Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, 
amb número de protocol 1913, CLECE SA, ha efectuat una escissió parcial per 
segregació de la branca d'activitat que compren els serveis socials en el territori de 
Catalunya, per ser aportades a la societat beneficiària ACCENT SOCIAL SL. 
 
Per acord de Ple d'11 de desembre del 2017 es va acordar considerar que la relació 
contractual mantinguda per l'Ajuntament amb "CLECE, S.A.", resulta configurada amb 
efectes a partir del dia 1 de novembre de 2017, per "ACCENT SOCIAL, S.L.", amb 
NIF núm. B-66808213, segons escriptura pública autoritzada pel notari  de Barcelona,  
Sr.  Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, el dia 14 de juliol de 2017, com a resultat 
de l'escissió parcial practicada. 
 
Amb data 24 de novembre del 2017, s'ha emès novament informe per part de la cap 
de secció de Serveis Socials Especialitzats, senyora Lourdes Delgado Navarro, amb 
la conformitat del cap de l'àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, 
senyor Marc Geronès Sambola, en el que segons declara: "El canvi de gestió en el 
servei d'atenció domiciliària (SAD) no serà possible realitzar-lo en el temps previst 
inicialment i caldrà requerir a l'empresa Accent Social SL, la continuació de la 
prestació, atès que és un servei d'obligat compliment, segons el Decret 142/2010, 
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d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011. A més de 
l'obligació legal de realitzar el SAD, l'Ajuntament està atenent actualment més de 500 
persones dependents amb aquest servei i no pot deixar-les desateses ja que alguns 
serveis son imprescindibles per a la integritat física de les persones usuàries.", 
proposa: "Requerir a ACCENT SOCIAL, S.L. (CIF B-66808213), perquè continuï 
realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb 
dificultats  de desenvolupament o manca d'autonomia personal, en el municipi de 
Girona,  en els propis termes del contracte actual, per un període màxim de 4 mesos, 
des del dia 15 de gener de 2018 fins el 14 de maig de 2018, realitzant un total de 
17.900 hores de servei d'atencions personals i 4.824 hores  de  serveis d'atencions a 
la llar, segons el càlcul de 4.475 hores d'atencions personals i de 1.206 hores 
d'atencions a la llar mensualment." 
 
En conseqüència, per acord de Ple de la corporació, de data 15 de gener del 2018, 
s'ha acordat: 
 
"Primer. Requerir a ACCENT SOCIAL, S.L. (CIF B-66808213), beneficiària de 
l'escissió parcial practicada per CLECE SA amb data 14 de juliol del 2017, perquè 
continuï realitzant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies 
amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal, en  el municipi 
de Girona, en els propis termes del contracte actual, per un període màxim de 4 
mesos, des del dia 15 de gener de 2018 fins el 14 de maig de 2018, realitzant un total 
de 17.900 hores de servei d'atencions personals i 4.824 hores de serveis d'atencions 
a la llar, segons el càlcul de 4.475 hores d'atencions personals i de 1.206 hores 
d'atencions a la llar mensualment, d'acord amb els  fets i fonaments exposats." 
 
Per acord de Ple de data 12 de febrer de 2018, i atès l'informe emès per la Cap de 
Secció de Serveis Especialitzats de 31 de gener del 2018 es va acordar: 
 
"Primer.- INICIAR els tràmits per a la imposició d'una penalitat a l'empresa ACCENT 
SOCIAL SL., amb CIF B-66808213, prestatària del servei d'atenció domiciliària (SAD) 
per a persones i/o famílies amb dificultats de  desenvolupament o manca d'autonomia 
personal del municipi de Girona, valorada en 25.231,14 euros, en concepte 
d'infracció greu, per no haver-se assignat per part del mateix, la persona del 
coordinador/a tècnic/a al servei d'Atenció a Domicili, durant tot l'any 2017, assignació 
que era  obligatòria,  d'acord amb els fets i fonaments exposats. 
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l'empresa ACCENT  SOCIAL  SL., amb 
CIF B-66808213, prestatària del servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal del 
municipi de Girona, segons es deriva de l'acord de Ple de l'Ajuntament de data 12 de 
desembre del 2017, concedint-li el termini de 10 dies hàbils als efectes de donar-li 
audiència, amb trasllat de la proposta d'imposició de penalitats, per a que presenti les 
al·legacions que estimi oportunes respecte la mateixa." 
 
L'acord fou notificat a ACCENT SOCIAL SL, amb data 15 de febrer del 2018. 
 



116 
 

Amb data 28 de febrer del 2018 l'empresa ACCENT SOCIAL SL ha presentat un 
escrit per RE número 2018015070, mitjançant el qual formula al·legacions contra la 
proposta del Ple de l'Ajuntament de data 12 de febrer del 2018. 
 
Concretament, les al·legacions versen sobre el següent: 
− En relació a la manca de lliurement de còpia íntegra de l'expedient, quan aquesta 

fou sol·licitada mitjançant escrit de 16 de febrer del 2018. 
− En relació amb el contingut de la resolució pel què fa als fets ocorreguts 
− Respecte de la quantificació de la sanció 
− Respecte de la manca de motivació per la imposició de la sanció 
− Respecte de la falta de proporcionalitat de la sanció proposada 
 
Primera.- Amb data 21 de febrer del 2018 la representació de CLECE SA, per registre 
d'entrada 2018012988, de 21 de febrer de 2018, i en relació amb l'expedient de 
reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament  d'abonar efectivament el cost de les 
prestacions executades d'acord amb la teoria de l'enriquiment injust iniciat per Decret 
de l'Alcaldia de 2 de febrer del 2018, va presentar escrit sol·licitant l'ampliació del 
termini d'audiència, així com còpia de l'expedient. 
 
Subsidiàriament i en relació amb l'expedient d'imposició de penalitats iniciat per acord 
de ple de 12 de febrer del 2018, sol·licitava còpia de l'expedient. Per  Decret de 
l'Alcaldia d'1 de març del 2018 es va resoldre atorgant la petició efectuada per la 
mercantil pel què feia a la petició principal relacionada amb l'expedient de 
reconeixement de l'obligació de l'Ajuntament  d'abonar efectivament el cost de les 
prestacions executades d'acord amb la teoria de l'enriquiment injust, en conseqüència 
l'Ajuntament no va entrar a valorar la petició subsidiària, atès que com a subsidiària 
que és, només es resoldria sobre la mateixa en el cas de denegació de la principal. 
 
Pel que ACCENT SOCIAL SL, no pot ara al·legar la indefensió al no haver sol·licitat 
la vista de l'expedient de la forma que corresponia. 
 
Tanmateix i com es desenvolupa en el punt quart, relatiu a la motivació de la 
resolució, ACCENT SOCIAL SL, amb el contingut de la resolució del Ple de 12 de 
febrer del 2018, disposa d'elements suficients per poder impugnar la resolució ( motiu 
pel qual s'imposa la penalitat, penalitat imposada i quantificació de la mateixa). 
 
Segona.- Pel què fa als fets ocorreguts, em remeto a l'informe tècnic de data 29 de 
març del 2018 que consta a l'expedient, i que conclou que: "En conclusió, les úniques 
tasques que corresponen a la coordinadora tècnica i que ha fet  la senyora MJC, 
coordinadora de gestió, han estat l'assignació de la treballadora familiar més 
adequada a cada servei i la presentació de les treballadores  familiars en els domicilis 
fins el mes d'agost 2017. Del dia 2 al 21 de març ha pogut realitzar altres, com fer 
alguna visita domiciliària, però res més. 
 
Al plec de prescripcions tècniques ja s'estipulava que "Com a mínim l'estructura 
tècnica del servei a Girona comptarà amb 1 professional, treballador/a social o 
similar, a jornada completa". I al plec de clàusules administratives particulars es 
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senyalava com una de les obligacions de l'empresa "Assignar el personal necessari 
per a la prestació dels serveis objecte del contracte i cobrir els llocs de treball 
necessaris en cas d'absències per malaltia, sancions de l'empresa  o baixes del 
personal, o per altres causes anàlogues". 
 
Accent Social SL no va contractar una coordinadora tècnica des del dia 1 de gener 
fins el dia 21 de desembre de 2017, presentant aquesta professional al Servei 
d'Atenció a la Gent Gran i les Persones Dependents fins el dia 16 de  gener de 2018. 
En aquestes condicions, de cap manera es pot considerar que les funcions de 
coordinadora tècnica s'han realitzat durant l'any 2017. Simplement no s'han fet 
perquè no hi hagut cap coordinadora tècnica fins el dia 21 de  desembre  de 2017." 
Tercera.- En relació amb la quantificació de la sanció, la mercantil assenyala que no 
correspon la penalitat que s'ha proposat, atès que durant part de l'any 2017,  hi havia 
consentiment per part de la responsable del contracte de cobrir la vacant de la 
coordinadora, i per tant l'incompliment no va afectar a tot l'any, pel que  seria 
excessiu computar que la penalització sigui de 12 mesos, és a dir tot l'any 2017. 
 
També declara ACCENT SOCIAL SL, que en cap moment l'Ajuntament ha acreditat 
cap deficiència en la prestació del servei del SAD. 
 
Segons informe emès per la Sra. Lourdes Delgado, i que consta a l'expedient, el 
primer contacte amb el servei per part de la coordinadora és el 16 de gener del 2018. 
Tanmateix, reitera en informe de data 29 de març del 2018 que l'incompliment ha 
estat durant tot el 2017. 
 
Per aquest motiu computa amb tota la anualitat la manca de coordinadora. 
 
Pel què fa a l'al·legació relativa a la necessària acreditació de deficiències en el 
servei. 
 
El plec de clàusules administratives particulars en la clàusula XVII.4 configura com a 
infracció greu: No prestar els serveis de la forma disposada en els Plecs reguladors 
de la contractació del  servei i els concretats en l'oferta guanyadora  de la licitació. 
 
En cap moment perquè entri en joc aquesta penalitat cal que s'acreditin deficiències 
en el servei, tal i com es deriva del propi plec i de la clàusula transcrita, de la mateixa 
es deriva que el simple fet de no prestar els serveis de la forma disposada en els 
plecs reguladors de la licitació i els concretats en l'oferta guanyadora de la licitació ja 
fonamenta l'aplicació de la penalitat. 
 
D'acord amb els antecedents obrants a l'expedient, Concretament, i d'acord amb el 
punt V.3 del Plec de prescripcions tècniques l'empresa adjudicatària del contracte ha 
de destinar, per a les tasques de coordinació tècnica del servei a Girona als 
professionals necessaris per a garantir-se el bon funcionament. Com  a mínim 
l'estructura tècnica del servei a Girona comptarà amb un professional, treballador/a 
social o similar a jornada complerta. Defineix seguidament les tasques de la persona 
que s'ha d'encarregar de la coordinació tècnica del servei. 
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També, d'acord amb la clàusula VI del Plec de clàusules Administratives Particulars, 
és obligació de l'empresa contractista: Assignar el personal necessari per a la 
prestació dels serveis objecte del contracte i cobrir els llocs de treball necessaris en 
cas d'absències per malaltia, sancions de l'empresa o baixes del personal, o per 
altres causes anàlogues, tenint en compte el contingut en el present plec tant pel que 
fa a la subrogació de personal com al compliment de la condició especial d'execució 
continguda a la clàusula XXIV del present plec. 
 
Tal i com es deriva de l'informe emès per la Cap de Secció de Serveis Especialitzats 
de 31 de gener del 2018, no s'ha assignat per part de l'empresa una persona que ha 
efectuat les tasques de coordinació del servei durant l'any 2017. Aquest fet objectiu 
és el que motiva la penalitat, sense necessitat que s'acrediti l'existència de cap més 
deficiència en el servei. 
 
Quarta.- Respecte a la motivació de la proposta de penalitats. ACCENT SOCIAL, SL, 
considera que existeix una falta de motivació en la imposició de penalitats, i declara 
que enlloc de la resolució es concreta, ni s'especifica, ni es justifiquen els perjudicis 
per al servei causats per la mercantil. 
 
En relació amb aquesta al·legació, cal tenir en compte que el fet que ha motivat la 
proposta de penalitats és la manca d'assignació d'un coordinador Tècnic durant l'any 
2017 al servei d'Atenció al Domicili per part de l'empresa  adjudicatària del servei. 
 
Motivació que consta tant en la proposta del ple de l'Ajuntament de 12 de febrer del 
2018, d'inici del procediment per la imposició de penalitats, com en l'informe emès 
per Cap de Secció de Serveis Especialitzats de 31 de gener del 2018, que motiva la 
imposició de la penalitat, per aquest fet en concret, i que serveix de base a la 
proposta de Ple esmentada. 
 
En tot cas l'exigència de motivació dels actes administratius bé regulada  a l'article 35 
de la Llei 39/2015, de procediment administratiu Comú de les administracions 
Públiques. 
 
En aquest sentit, el Tribunal Suprem considera "suficientment motivats, conforme a 
reiterada doctrina jurisprudencial, aquells actes recolzats en raons  que permetin 
conèixer els criteris essencials en els que es fonamenta la decisió, és a dir, la "ràtio 
decidendi- determinant de l'acte, servint així adequadament d'instrument necessari 
per acreditar la seva conformitat a l'ordenament jurídic administratiu aplicable i per 
facilitar a les parts la pròpia convicció sobre la seva correcció o incorrecció jurídica, a 
l'efecte dels possibles recursos tant administratius com a jurisdiccionals"(STS de 31 
octubre de 1995). 
 
Per tant, que la motivació té un caràcter finalista, que consisteix en impedir que 
l'interessat es vegi privat dels mitjans de defensa necessaris per impugnar l'actuació 
de l'Administració (STS de 7 d'octubre de 19998), aquest fet no succeeix en el 
present cas, atès que la penalitat es basa en uns fets, concretament la manca 
d'assignació d'un coordinador Tècnic durant l'any 2017 al servei d'Atenció al Domicili 
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per part de l'empresa adjudicatària del servei, i s'imposa en base al règim de 
penalitats previst en el Plec de condicions reguladores de la contractació, i la actuació 
de l'Ajuntament, concretament la imposició de la penalitat, es troba motivada a la 
resolució de ple de l'Ajuntament de 12 de febrer del 2018, notificada a ACCENT 
SOCIAL, SL, el dia 15 del mateix mes, fets que serveixen de base per les 
al·legacions presentades per la mercantil. 
 
També és suficient en què la motivació sigui breu i succinta, però en tot cas ha  de 
ser suficient, com succeeix en el present cas, que esdevé suficient perquè l'empresa 
ACCENT SOCIAL, SL, pugui presentar al·legacions, en relació amb  els fets que han 
motivat la imposició de la penalitat, la infracció comesa, i la quantificació de la 
mateixa. 
 
El Tribunal Suprem ha parlat de concreció en aquells supòsits en els que no falta en 
cap cas cap justificació per l'aplicació concreta dels criteris a aplicar en el cas 
particular (la sentència de 23 de setembre de 2008) o quan no es fan  "referencias 
imprecisas y genéricas sobre las consideraciones que han determinado" la resolución 
adoptada (STS de 9 de juliol de 2010), casos en els quals no s'admetria una resolució 
per manca de motivació. Com ja s'ha exposat, en el present cas la manca 
d'assignació d'un coordinador Tècnic durant l'any 2017 al servei d'Atenció al Domicili 
per part de l'empresa adjudicatària del servei, obligació que tenia la contractista, en 
els termes del PPTP i de l'oferta presentada, i el fet de que el plec de clàusules 
administratives particulars preveu dintre les infraccions el fet de no prestar els serveis 
de la forma disposada en els Plecs reguladors de la contractació del servei i els 
concretats en l'oferta guanyadora de la licitació, es deriven de la resolució del Ple de 
l'Ajuntament de  12 de febrer del 2018, així com també la quantia de la sanció, 
concretament tal i com es deriva de la resolució indicada: "Com sigui que en l'informe 
emès amb data 31 de gener del 2018, la tècnica responsable del quantifica l'import de 
la sanció en 25.231,14  €,  tenint en compte que és l'import que correspon al cost 
anual d'un/a coordinador/a tècnic/a, concretament, 19.408,57 euros que es 
corresponen amb el cost segons el IV Conveni col·lectiu de treball d'empreses 
d'atenció domiciliària de Catalunya per als anys 2015 a 2018, més 5.822,57 €, en 
concepte del 30% de càrregues empresarials. I aquest import  no supera el  5% del 
pressupost del contracte", pel que no es pot al·legar en cap cas manca  de motivació. 
En conseqüència la vulneració als principis de legalitat i  d'interdicció  d'arbitrarietat a 
la que es refereix la mercantil ACCENT SOCIAL SL, no es produeix en el present 
cas, ja que la proposta es troba en tot cas motivada 
 
Per tant l'al·legació referent a la manca de motivació per la imposició de la sanció és 
del tot incerta. 
 
També cal tenir present que no és necessari que l'òrgan de contractació justifiqui els 
perjudicis que la mercantil causi al servei, tal i com al·lega ACCENT SOCIAL SL, 
doncs aquests, si es produïssin, seran en tot cas objecte d'un expedient diferenciat, 
d'aquesta manera la clàusula XXVII.6 del PCAP, determina que la imposició de 
sancions no exclou la indemnització per danys i perjudicis a que pugui tenir dret 
l'Ajuntament com a conseqüència de  l'incompliment  del contracte, en conseqüència 
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es poden imposar penalitats sense que donin lloc a  la producció de perjudicis a la 
mercantil. 
 
Cinquena.- Respecte a la manca de proporcionalitat de la sanció proposada, la 
mercantil es basa en el fet de que no consta acreditat ni justificat el perjudici que ha 
patit l'Ajuntament en el Servei d'Atenció a Domicili com a conseqüència de la manca 
de Coordinador Tècnic en la prestació del servei. 
 
En aquest cas cal tenir present que d'acord amb la clàusula XXVII del PCAP,  com ja 
s'ha exposat en relació amb l'al·legació tercera, n'hi ha prou amb què no es prestin 
els serveis de la forma disposada en els Plecs reguladors de la contractació del 
servei i els concretats en l'oferta guanyadora de la licitació, no  és necessari acreditar 
que s'hagin produït perjudicis, i més si es posa aquest fet en relació amb el previst al 
punt 6 de la clàusula XXVII que determina que la imposició de sancions no exclou la 
indemnització per danys i perjudicis a que pugui tenir dret l'Ajuntament com a 
conseqüència de l'incompliment del contractista. Pel que per la imposició de 
penalitats, no cal que s'acrediti ni es justifiqui cap perjudici al contrari del que al·lega 
la mercantil. 
 
A més, la clàusula XXVII. 5 del Plec de clàusules Administratives Particulars, al 
determinar la sanció de les infraccions molt greus, com és el cas que ens ocupa, 
determina que: "Les infraccions greus seran sancionades amb multes per import de 
fins a un màxim del 5% del pressupost del contracte, sens perjudici  de declarar la 
resolució del contracte si es produeix la comissió de cinc infraccions greus 
consecutives en l’interval d'un any.", tenint en compte que el pressupost anual del 
contracte es va fixar en 926.973 €, Iva exclòs, el fet de que es proposi una sanció 
valorada en 25.231,14 €, que es troba dintre el  percentatge  que marca l'article,  no 
vulnera  en cap cas el principi de proporcionalitat al·legat  per ACCENT SOCIAL, SL, 
atès que l'import de dita sanció, d'acord amb el previst a  la resolució del Ple de 
l'Ajuntament de 12 de febrer del 2018 es quantifica en 25.231,14 €, tenint en compte 
que és l' import que correspon al cost anual d'un/a coordinador/a tècnic/a, 
concretament, 19.408,57 euros que es corresponen amb el cost segons el IV Conveni 
col·lectiu de treball d'empreses d'atenció domiciliària de Catalunya per als anys 2015 
a 2018,  més 5.822,57 €, en concepte del 30%  de càrregues empresarials. 
Per tot l'exposat, 
 
Vist que dins el termini dels deu dies hàbils, a comptar del dia següent de la data de 
la recepció de la notificació de l'acord de Ple de l'Ajuntament de 12 de febrer del 
2018, als efectes de donar-li audiència al contractista, l'empresa ha presentat 
al·legacions a la proposta d'inici dels tràmits de penalitats. 
 
D'acord amb l'informe tècnic, de data 29 de març de 2018, emès per la cap de secció 
de serveis socials especialitats i responsable del contracte, així com els demés fets i 
fonaments que consten en el present informe. 
 
De conformitat amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, els contractes administratius adjudicats 
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amb anterioritat a l'entrada en vigor de l'esmentada llei es regiran, respecte els seus 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de 
pròrrogues, per la normativa anterior. 
 
Atès que en el plec de clàusules administratives particulars del contracte es detalla 
un règim de penalitats. En concret, la clàusula XVII.4 configura com a infracció greu: 
No prestar els serveis de la forma disposada en els Plecs reguladors de la 
contractació del  servei i els concretats en l'oferta guanyadora  de la licitació. 
 
Vist que en cas d'incompliment serà d'aplicació el contingut de l' article 212 del 
TRLCSP. 
 
D'acord amb la clàusula XXVII.7 del PCAP, La imposició de sancions es realitzarà en 
virtut d'expedient instruït per l'Ajuntament de conformitat amb el procediment regulat 
en el Decret 278/1993, de 9 de novembre, que regula el procediment sancionador i 
amb el que disposa l'article 212.8 del TRLCSP. 
 
De conformitat amb l'article 212.8 del TRLCSP: "Les penalitats s'han d'imposar per 
acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si 
s'ha designat, que és immediatament executiu", d'acord a la Disposició Addicional 
Segona del TRLCSP, l'òrgan competent és el Ple de l'Ajuntament. 
 
Vist que també determina l'article 212.8 del TRLCSP que les penalitats es faran 
efectives mitjançant la deducció de les quantitats que en concepte de pagament total 
o parcial, hagin d'abonar-se al contractista o sobre la garantia, que en el seu cas, 
s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les mencionades certificacions. 
 
Atès que, d'acord amb l'article 211 del TRLCSP i l'article 14 del Decret 278/1993, de 
9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat, es va acordar donar audiència al contractista per un 
termini de 10 dies hàbils. 
 
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per ACCENT SOCIAL SL., amb 
CIF B-66808213, mitjançant RE. número 2018012988, de 21 de febrer de 2018, 
d'acord amb els fets i fonaments exposats. 
 
Segon.-  IMPOSAR  a l'empresa  ACCENT  SOCIAL  SL.,  amb CIF B-66808213, 
prestatària del servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal del municipi de Girona, 
una penalitat valorada en 25.231,14 euros, per compliment defectuós de la prestació, 
concretament, en concepte d'infracció greu, per no haver-se  assignat per part de la 
mateixa, la persona del coordinador/a tècnic/a al servei d'Atenció a Domicili, durant tot 
l'any 2017, assignació que era  obligatòria,  d'acord amb els fets i fonaments exposats. 
 
Tercer.- L'import de les penalitzacions es deduirà de la factura, o en el seu defecte, 
de la garantia definitiva del contracte. 
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Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l'empresa ACCENT SOCIAL SL., 
prestatària del servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal del municipi de 
Girona. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Passaríem al segon punt urgent 
o proposta urgent referent a unes penalitzacions, que també crec que ja n’estan 
informats. 
Primer esmentarem la motivació de la urgència. 
Senyora Planas… 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com els vaig 
informar a la comissió informativa, la urgència ve perquè el 12 de maig ens caducaria 
l’expedient i el Ple és el 14 de maig, i la urgència ve per aquesta qüestió. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Perfecte. Doncs, si els sembla 
votem la urgència. La urgència, eh? 
Vots a favor de la urgència? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la urgència de la proposta d’acord. 
 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia és aprovada per 
unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Cristóbal Sánchez i Torreblanca  
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. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, com que 
l’hauríem de substanciar, no sé si el senyor secretari vol fer la lectura. 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Planas… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el febrer del 
2018, vàrem iniciar els tràmits d’imposició d’una penalitat, en aquest cas, a l’empresa 
Accent Social… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Disculpi. Si us plau, és que 
molts, entre els quals nosaltres també, eh?, estem parlant i la veritat és que distreu 
una mica. Els demano, si us plau, una mica de silenci. 
Gràcies. 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, com dic, el mes de 
febrer vàrem iniciar els tràmits d’imposició d’una penalitat a Accent Social, que és la 
prestatària del servei d’atenció domiciliària, com hem dit abans, per la manca 
d’autonomia al personal municipal de Girona, valorada en 25.231,14 euros en 
concepte d’una infracció greu, que era de no haver-se assignat part de la persona 
coordinadora que corresponia. 
 
El que avui portem a ple és imposar a l’empresa aquesta sanció dels 25.231,14 euros 
per aquest incompliment i, per tant, avui és la imposició. Primer vàrem fer la incisió i 
avui la imposició d’aquesta penalitat. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Intervencions? 
Doncs, senyora Paneque… 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, per anunciar el nostre vot favorable. 
Efectivament, aquest és un inici d’expedient respecte a una infracció greu de l’empresa 
Clece, per això, deia en els punts primers que probablement i previsiblement per 
urgència, com així ha estat, entraria un punt també relacionat amb aquest canvi de 
model de gestió. Estem d’acord en l’expedient.  
 
El que estem fent és desestimar les al·legacions que Clece ha presentat respecte a 
allò que l’Ajuntament estava dient que havia incomplert i, per tant, nosaltres estem 
totalment a favor i, per això, votarem a favor d’aquesta desestimació de les 
al·legacions de l’empresa Clece. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Senyora 
Pèlach… 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres també votarem a favor 
d’aquest punt. En qualsevol cas, sí que voldríem dir que l’informe de resposta a les 
al·legacions la veritat que ens ha preocupat, perquè crec que mostra una important 
laxitud de l’Ajuntament a l’hora de controlar i de fer complir les obligacions contractuals 
a les empreses de serveis, com és en aquest cas.  
 
Per tant, ens preocupa i sí que volíem, doncs, demanar que hi hagués més control i 
més proactivitat a l’hora de fer complir les obligacions contractuals de les empreses 
que tenim subcontractades. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Vol fer algun 
aclariment? Doncs, moltes gràcies. 
Doncs, passaríem a la votació d’aquesta… 
Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat imposar a l’empresa Clece Social una penalitat valorada en 25.231,14 
euros. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca 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 CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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MOCIONS 
 
14. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans per a la celebració 
d'activitats en el marc de l'any Europeu del Patrimoni Cultural de 2018. 
 
El passat 17 de maig de 2017, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea 
van aprovar que l'any 2018 sigui declarat "Any Europeu del Patrimoni Cultural" amb 
l'objectiu de fomentar l'intercanvi i la valoració del patrimoni cultural d'Europa "com a 
recurs compartit, sensibilitzar sobre la història i els valors comuns i reforçar un 
sentiment de pertinença a un espai comú". 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar la resolució 486/XI sobre l'Any Europeu  del 
Patrimoni Cultural en la qual es recalcava la importància de la proposta de la 
Comissió Europea en el sentit de considerar preferentment l'any 2018 Any Europeu 
del Patrimoni Cultural. 
 
L'any 2018 és una gran oportunitat per redescobrir, difondre, donar valor, fer 
accessible a tots i posar de relleu el potencial de l'ampli patrimoni cultural del que 
gaudeix Girona. El valor universal del nostre patrimoni cultural, ja sigui material, 
immaterial, natural o digital, mostra la diversitat sobre la qual s'ha forjat la nostra 
llarga història comuna. 
 
Una gestió sostenible i estratègica del patrimoni cultural és un potencial motor 
econòmic que impulsa els sectors culturals i creatius, contribueix a la creació de 
valor, fomenta l'ocupació, millora la qualitat de vida i la cohesió social. 
 
Per potenciar aquests vitals aspectes que revesteix una gestió intel·ligent del 
patrimoni cultural, "L'Any Europeu del Patrimoni Cultural" es presenta com una 
oportunitat sense precedents per donar valor a tot el patrimoni de la nostra ciutat. 
Com bé diu un dels lemes de la campanya d'aquest any Europeu: "El Patrimoni 
Cultural no és només un llegat del passat, és també un recurs per al nostre  futur". 
 
Per tot això el grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Girona eleva al Ple per 
al seu debat i la seva posterior aprovació, la següent proposta: 
 
1. Instar a l'Ajuntament de Girona a donar suport a la consideració de l'any 2018 

com l'Any Europeu del Patrimoni Cultural, tal com queda considerat en la 
resolució 486/XI del Parlament de Catalunya sobre l'Any Europeu del Patrimoni 
Cultural. 

2. Instar a l'Ajuntament a participar activament i realitzar activitats que s'emmarquin 
oficialment dins de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. L'objectiu és involucrar 
estretament als ciutadans amb el patrimoni cultural i ajudar a "provocar un 
veritable canvi en la manera en què gaudim, protegim i promovem  el patrimoni". 

3. Instar a l'Ajuntament a promocionar i difondre entre la ciutadania l'Any Europeu 
del Patrimoni Cultural. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, ara a les 
mocions. En aquest punt, la que porta per número 14, i és una moció del Grup 
Municipal de Ciutadans, que la defensarà la senyora Pujola. 
Endavant. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (CiU): Gràcies, alcaldessa. Molt breument, perquè tots 
tenen la proposta. I com vostès ja saben, aquest any 2018 és l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural i té un clar objectiu que és el de sensibilitzar, entre d’altres, sobre 
els valors comuns que ens uneixen. 
 
Nosaltres creiem que és important participar activament en aquest Any Europeu del 
Patrimoni Cultural i que entre tots puguem realitzar diferents activitats que 
s’emmarquin de manera oficial dins d’aquest Any Europeu. 
 
Jo crec que a ningú se li escapa la importància d’involucrar la ciutadania i intentar 
provocar un canvi en la manera en què gaudim i promovem el patrimoni a la nostra 
ciutat, i, per tant, els demanem el vot favorable a la nostra proposta. 
Gràcies.  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Rodríguez… 
Disculpi’m, senyora Veray, no la veia. Disculpi. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo per anunciar el 
meu vot favorable a aquesta moció, crec que l’exposició de motius deixa molt clar el 
que es demana, també, doncs, ho deixa molt obert en relació amb allò que ha de fer 
aquest Ajuntament, doncs, per adherir-se a la celebració, no?, d’aquest any 2018 de 
patrimoni cultural. Sincerament, penso que la nostra ciutat és un exemple de tenir en 
compte i d’exportar al món la quantitat de patrimoni important cultural que tenim a la 
ciutat. I, per tant, estic convençuda que ja hi ha moltes accions que no es faran només 
el 2018, sinó que es fan any rere any que poden estar incloses en el calendari, no?, o 
dins d’aquest calendari d’accions i d’activitats relacionades amb aquest any europeu. 
Per tant, mostrar el nostre vot favorable a la moció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Ara sí, senyor 
Rodríguez… 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Bé, l’últim eurobaròmetre 
sobre la importància del patrimoni cultural en les vides dels ciutadans que es va fer el 
desembre del 17 dona algunes dades. Per exemple, set de cada deu diu que fan ús de 
tot el que seria el patrimoni cultural en el sentit de museus, festivals, tradicions o 
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centres històrics; nou de cada deu creuen que s’ha d’ensenyar a les escoles; tres 
quartes parts dels enquestats voldrien més recursos sobre el patrimoni i a dos terços 
els agradaria saber moltes més coses sobre el patrimoni europeu en general, en 
aquest cas. 
 
Dades que corroboren el paper que pot tenir el patrimoni cultural en tots els vessants, 
sigui material o immaterial; per tant, com deia, monumental, museístic, etnològic, 
lingüístic, natural, documental i audiovisual. 
 
Però, la Generalitat, el mes de febrer, ja va donar el tret de sortida a aquest Any 
Europeu del Patrimoni, amb l’objectiu de sensibilitzar la societat sobre la història i el 
llegat cultural compartit, tal com es va dir també en el Consell d’Europa el maig del 
2017. 
 
Fins i tot, s’ha posat en marxa un web anydelpatrimoni.cat, obert a la participació, amb 
l’objectiu de recollir els diversos recursos en línia vinculats al patrimoni i l’agenda 
d’activitats i activitats que s’aniran desenvolupant durant l’any, com ha dit la meva 
predecessora.  
 
Ara, sens perjudici de discutir els temes que ens queden pendents de ciutat, sigui, 
doncs, el mapa de museus, sigui el debat cultural o bé Casa Pastors o el Modern, sí 
que estem d’acord que sota el paraigua d’aquest any europeu es puguin posar, si ho 
creuen convenient, totes les activitats que ja s’estan fent i que els anys passats també 
s’han anat fent. Que per posar uns exemples, el Museu d’Història de la Ciutat 
properament tornarà a fer «Els camins de l’exili»; propostes didàctiques del Museu 
d’Art sobre la catedral o la basílica de Sant Feliu; la Setmana de la Rumba Catalana, 
que promou l’espai Marfà; exposicions temporals com «Els jueus i els camins 
europeus», del Museu d’Història dels Jueus; línies de recerca que s’han engegat des 
de l’Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural; conferències amb diàleg del 
Museu del Cinema; el teatre, l’auditori, etcètera. 
 
A última hora, el que faríem, si de cas, és com diu el tractat tercer de la Unió Europea 
que estableix que la Unió ha de respectar la seva riquesa de la diversitat cultural i 
lingüística i garantir que el patrimoni cultural europeu sigui salvaguardat i millorat. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Senyor 
Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Mirin, senyors de 
Ciutadans, nosaltres no ens oposarem a aquesta moció, perquè el que ens proposen 
en si, doncs, no ens sembla malament. No ens sembla malament ni promocionar el 
patrimoni cultural de la ciutat ni fer-ho en el marc europeu.  
 
Ara bé, això és tot el que tenen vostès a proposar a nivell cultural? Perquè, clar, és la 
primera proposta en l’àmbit de cultura que els sento en tres anys de mandat, la 
primera. Han sigut incapaços de proposar res més. I la primera cosa que fan és dir que 



128 
 

les activitats de la ciutat vagin d’acord amb un any europeu. Doncs, bé –bé–, però crec 
que podrien anar més enllà.  
 
I, de fet, no els votarem a favor perquè tampoc pensem blanquejar la seva marca, la 
seva marca no és una marca a favor de la cultura; vostès volen escapçar la llengua 
catalana, vostès estan a favor d’empresonar músics i artistes del nostre país que estan 
lliurement expressant-se als nostres carrers –sí, sí, d’empresonar rapers–, i avui els 
rapers ens deien una cosa molt clara, que diu així: «Esto es por la libertad de 
expresión, por todos aquellos y aquellas raperas que están escribiendo su rabia en 
una canción. No callarem, no callarem, no callarem, no callaremos, por La Insurgencia, 
por Valtonyc y por Pablo Hasel.» 
 
Per tant, avui ens abstindrem. 
 
Per cert, i ja que parlem d’Europa, senyora Pujola: vaya semanita que li ha donat 
Europa, no? 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Alguna intervenció? Sí, senyora 
Roca… 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ens 
sembla important que aquest 2018 sigui l’Any Europeu… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Els demano silenci, si us plau. 
Disculpi’m, eh?, senyora Roca, que també un altre cop… 
Gràcies. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): No, que ens sembla important que aquest 
any 2018 sigui l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Patrimoni cultural és el que conté 
sencera la nostra herència cultural; per tant, realment és molt ample i molt potent. Però 
patrimoni cultural també és el que tenim tots i cada un de nosaltres. Hi ha un patrimoni 
cultural que és íntim, que és intern, que és fet per totes les lectures que hem fet, per 
totes les pel·lícules que hem vist i per totes les ciutats que hem visitat. 
 
Per tant, és una bona oportunitat perquè la societat, en aquest cas, Girona, doncs, se 
sensibilitzi de la història d’Europa i per reforçar un sentiment de pertinença. I estarà 
molt bé, doncs, que l’Ajuntament concreti una mica aquesta seva moció, que realment 
és interessant, però que és, vostès mateixos ja ho van dir, una miqueta ampla. 
 
Però, per acabar, en el mateix sentit que els companys de la CUP, patrimoni cultural –i 
ho ha dit el regidor Rodríguez– és monuments i jaciments, és paisatges, és festes, en 
fi, biblioteques, però també és patrimoni lingüístic. El patrimoni cultural també és, i molt 
especialment, patrimoni lingüístic, que també heretem, que també hem de conservar. I 
dic això perquè si ajudem el patrimoni cultural, com vostès volen fer i nosaltres hi 
donarem suport, hem d’ajudar a tot el patrimoni cultural, a tot. I ens sembla que el 
suport entusiasta que el seu grup va donar al fet que hi pogués –hi pogués haver– una 
casella en la preinscripció del curs escolar, cosa que hagués permès la introducció del 
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castellà com a llengua vehicular a les escoles catalanes, doncs, no hagués estat 
realment una acció a favor del patrimoni cultural europeu que és també la llengua 
catalana. 
 
Tot i això, hi donarem suport. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Ribas… 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Els he de dir, 
francament, quan vaig llegir la moció, vaig dir: «Mira, tenen ganes que se’ls aprovi 
alguna moció en el Ple de Girona.» Perquè, és clar, un redactat genèric, molt i molt 
genèric… I en això comparteixo el criteri que li ha dit anteriorment el representant de la 
CUP, una manca de profunditat en el que és el concepte patrimonial i la cultura fa que 
aquesta pròpia moció, amb el contingut que porta a darrere a nivell europeu, en si 
mateix sigui, i li ho dic amb tota la sinceritat del món, molt pobra. 
 
Però també denota que quelcom interessant, i és una manca de coneixement del que 
està fent aquest Ajuntament, ja no només aquest equip de govern, sinó la història en el 
passat, envers el patrimoni d’aquesta ciutat. Perquè, és clar, reclamar que es reforci el 
tema patrimonial en aquesta ciutat, home, «adoleix» d’una manca de coneixement 
molt clar de les polítiques culturals dutes a terme des de fa molt de temps. I, a més, no 
practiquen amb l’exemple: divendres passat –per cert, agraeixo alguns representants 
del Partit Socialista, d’Esquerra Republicana i el senyor Lluc Salellas, que va estar 
present amb mi, celebràvem el vintè aniversari de la compra de la col·lecció que ha 
donat vida al Museu del Cinema. Vostès no hi eren. Home, hagués sigut una 
oportunitat, ja que defensen avui tan aferrissadament el tema d’una moció a nivell 
patrimonial, veure’ls. 
 
Avui, per exemple, era la presentació del Dia Internacional de l’Art; tampoc els he vist 
a la presentació avui, a la roda de premsa del Dia Internacional de l’Art. 
 
Home, una cosa és presentar mocions i l’altra és predicar amb l’exemple. I, 
evidentment, ja els han recordat tant la CUP com Esquerra Republicana que no 
prediquen gaire l’exemple quan intenten perjudicar quelcom tan essencial com és una 
llengua. 
 
Evidentment, són moltes les activitats a nivell patrimonial, però no només patrimonial, 
perquè no oblidi que hi ha un concepte que és «creació», i perquè arribin les coses a 
ser patrimoni primer s’han de poder crear. I aquest Ajuntament el que practica és una 
cultura molt clara de fomentar la formació i la creació per arribar a patrimonialitzar 
moltes coses. 
 
Li recomano que visiti La Volta o que visiti el Cooking, que visiti, per exemple, o que 
vagi a Nits de Clàssica, on conjuga la música amb l’art patrimonial d’aquesta ciutat, 
que visiti Temps de Flors, i també, evidentment, hi ha la decoració d’aquesta ciutat en 
un àmbit molt patrimonial, i la feina que està fent excel·lent la meva companya 
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regidora, on fomenta també el patrimoni d’aquesta ciutat en base a un espectacle com 
és Temps de Flors. 
 
Però li diria moltes coses, és a dir, activitats al Museu dels Jueus, activitats al Museu 
d’Art, activitats del Museu d’Història; són moltes –i acabo, alcaldessa– les que posen 
en evidència que aquesta ciutat si del que és rica és de patrimoni, del que llueix és de 
patrimoni, i del que vol ser referent és en la cultura. Per això, i així mantinc la idea, 
doncs, ens abstindrem en la seva moció, perquè entenem que tot i que té un contingut 
que respectem, no entenem què s’ha buscat amb ella. 
 
I acabo només amb una única qüestió, alcaldessa. Suposo que ara no vindrà la moció 
del dia de l’art, la moció del dia de no sé què, és a dir, vinguin al despatx i posem en 
solfa tot conjuntament. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot donar les 
gràcies als grups que donen recolzament a aquesta moció. 
 
Deia vostè que teníem ganes que se’ns aprovés, senyor Ribas, alguna moció en 
aquest plenari; jo no sé si sap vostè les mocions que s’aproven en aquest plenari, però 
aquest grup és el segon grup que més propostes aprovades té en aquest consistori, i a 
queixa sempre del grup de la CUP, que es queixen que a ells no els aproven mai les 
mocions i sí que ens les aproven a nosaltres. Per tant, repassi una mica les mocions 
que hem presentat i les que s’han aprovat, i llavors, m’ho pugui dir. 
 
I, home, a algun dels actes que vostè ha esmentat, té raó, jo no hi era, però és que el 
meu company sí; jo no sé si el coneix: Manuel Vázquez - Carles Ribas. Per si no es 
coneixen, perquè el meu company sí que hi era, regidor. 
 
I al Grup de la CUP, deia que no els semblava malament la proposta, que no hi 
votarien a favor; no, si el que seria estrany és que vostès votessin a favor alguna de 
les propostes que presentem nosaltres. Perquè si d’alguna cosa en són vostès experts 
és en tergiversar totes aquelles propostes que nosaltres presentem en aquest plenari. 
Vostès treuen la llengua; la proposta no parlava de llengua. I em parlava vostè de la 
ràbia. Sí, senyor Salellas, la ràbia que vostè desprèn quan es dirigeix a aquest grup 
quan presenta alguna proposta. 
 
I ara ve vostè aquí, se’m posa digne i diu que no aprovarà vostè la moció. Doncs, jo li 
recordo que aquesta moció, una proposta similar a la que nosaltres hem presentat avui 
es va presentar a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya, a l’anterior 
legislatura, quan vostès encara tenien grup parlamentari propi –ara ja no el tenen–, i 
aquesta proposta va ser recolzada pel seu grup parlamentari, senyor Salellas.  
 
Per tant, no se’m posi vostè tan digne, sigui coherent i voti aquí el mateix que ha votat 
el seu grup al Parlament de Catalunya. 
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Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
(Alguns aplaudiments.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la votació 
d’aquesta moció. (Remor de veus.) Disculpin. Vol la paraula? No? Perfecte. 
Si els sembla, passaríem a la votació d’aquesta moció 
Vots a favor de la moció?  
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal de Ciutadans per a la celebració d’activitats en el marc 
de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural de 2018, amb els vots a favor dels grups 
municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres… (comentaris de fons) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, s’han abstingut. Sí, disculpi, 
sí, sí. Sí, sí, no ha vist… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria, 
amb els vots a favor dels grups municipals 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 Convergència i Unió, 
integrat per deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, i 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la moció que presenta el Grup 
Municipal de Ciutadans per a la celebració d’activitats en el marc de l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural de 2018. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.       
 
 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
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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 CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 
 
15. Moció que presenten els grups municipals d'ERC-MES i la CUP - Crida per 
Girona en suport a les persones encausades de l'Espai Antiracista Salt-Girona 
per delictes d'odi i associació il·lícita. 
 
Atès que Girona no pot permetre la difusió de discursos que promoguin la 
discriminació de persones i col·lectius; 
 
atès que aquests discursos creen judicis, etiquetes i estigmes sobre persones sense 
que es reconeguin les seves històries de vida, circumstàncies o situacions, que han 
portat a molts dels nostres veïns i veïnes a migrar; 
 
atès que l'extrema dreta i el populisme xenòfob d'alguns partits són la manifestació 
més visible del racisme i del rebuig a la immigració; 
 
considerem que és necessari aïllar institucionalment aquells que promouen el 
racisme, el feixisme, al xenofòbia  i la discriminació. 
 
Atès que l'Espai Antiracista Salt-Girona va néixer fa tres anys agrupant persones  i 
col·lectius d'orígens i sensibilitats molt diverses, i que han decidit  treballar juntes, 
cadascuna des dels seus bagatges i experiències per eradicar qualsevol forma 
d'exclusió o discriminació, de dret o de fet, per motiu de nacionalitat, color de pell, 
lloc de naixement o tradició cultural o religiosa, i que tenen com  a  objectiu principal 
aïllar al racisme dels nostres carrers; 
atès que tota aquesta feina no només s'empara en la llibertat d'expressió i 
d'associació sinó que, sobretot, és una contribució, que s'emmarca en les tradicions 
de lluita pels drets civils, per fer efectius els drets de tothom i per construir una 
societat més justa i cohesionada; 
 
atès que la querella presentada pel regidor del partit xenòfob Plataforma x Catalunya 
Sergio Concepción, per delictes d'odi i associació il·lícita contra tres militants de 
l'Espai Antiracista de Salt i Girona té com a objectiu fer callar a  l'Espai Antiracista de 
Salt i Girona,  i coartar la llibertat d'expressió; 
 
atès que la querella comporta la manipulació d'un delicte que va ser pensat per 
protegir les minories i els grups discriminats i, enlloc d'això , la presentació de la 
querella el que fa és girar-lo en contra de les persones i col·lectius que lluiten 
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justament pels drets d'aquests col·lectius, de manera que qui presenta la  querella 
és qui genera odi i els qui treballen en favor de la convivència són els querellats. 
 
Tenint en compte tot això, presentem la següent 
 
Davant la querella presentada pel regidor del partit xenòfob Plataforma x Catalunya 
Sergio Concepción, el Ple de l'Ajuntament de Girona acorda: 
 

1. Manifestar el seu compromís amb la igualtat de drets i en la lluita contra el 
racisme, el feixisme i tota forma d'exclusió i discriminació. 

2. Manifestar el seu suport a la llibertat d'expressió, de manifestació i d'acció 
política i condemnar l'ús pervers del codi penal per limitar els drets polítics i 
cívics dels ciutadans. 

3. Reconèixer la tasca que realitza l'Espai Antiracista de Salt i Girona contra 
l'exclusió i la discriminació, el racisme i el feixisme. 

4. Mostrar públicament el suport de l'Ajuntament de Girona a l'Espai Antiracista i 
a les activistes querellades i demanar que s'arxivi immediatament el  procés 
contra elles. 

 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, ara passaríem a la 
moció que porta el número 15, que en aquest cas és presentada conjuntament amb 
els grups d’Esquerra - Mes i la CUP - Crida per Girona. Faran la substanciació 
conjunta. I no sé qui…, disculpin. 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Jo voldria demanar és que hi ha una persona que 
està gravant amb el flaix posat i enlluerna la gent que estem aquí, si pogués gravar 
sense flaix… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, efectivament, 
molestava molt. Moltes gràcies. 
 
Doncs, començarà vostè, senyor Salellas? Jo compto els cinc minuts i s’ho vagin 
distribuint vostès, eh? 
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. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Intentaré anar ràpid, Martí. En primer 
lloc, i perquè no hi hagi dubtes: aquesta és una moció que presentem dos grups 
municipals perquè el mateix Espai Antiracista de Salt i Girona ens va demanar que la 
presentéssim grups municipals. 
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Dit això, aquesta és una moció que realment quan algú amb els valors democràtics, 
amb els valors antiracistes, antifeixistes i a favor de la igualtat se la llegeix, la troba 
segurament la moció més senzilla i fàcilment acceptable que es podria presentar. Per 
què? Doncs, perquè resulta que Girona i Salt tenim un espai que és l’Espai Antiracista 
que treballa dia a dia en contra del feixisme, en contra del racisme, per la igualtat de 
drets entre totes les persones que viuen a la nostra ciutat i també a la ciutat de Salt 
que el que ha vist és que, per la seva pràctica, una organització d’extrema dreta i 
feixista el que feia era denunciar alguns dels seus membres, en aquest cas, 
Plataforma per Catalunya ha denunciat membres de l’Espai Antiracista. I davant d’això, 
doncs, el que és lògic és que les institucions públiques, que han de garantir no només 
el dret a la llibertat d’expressió i la manifestació, sinó, especialment, també que no hi 
hagi desigualtats i que no hi hagi situacions de discriminació vers cap ciutadà sigui 
d’on sigui el seu origen, doncs, el que ha de fer és posar-se al costat d’aquest espai i 
de les persones encausades. 
 
Per tant, el que demanem és, d’alguna manera, que avui reconeguem la feina que està 
fent l’Espai Antiracista, que és necessari, que es faci un suport públic, que, a més, es 
denunciï la campanya que ha fet –es denunciï, vull dir públicament, amb el suport–, la 
campanya i les actuacions d’una formació d’extrema dreta com és Plataforma per 
Catalunya i que, en definitiva, doncs, ens situem al costat dels lluitadors per la llibertat, 
per la igualtat, lluitadors antifeixistes i antiracistes, i lluitadores, que tenim a la nostra 
ciutat i també a Salt. 
(Alguns aplaudiments.) 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, per complementar el que explicava el regidor 
Salellas. Efectivament, aquesta és una moció que nosaltres ens posem a la nostra 
boca, però és una moció que presenta l’Espai Antiracista, per destacar una qüestió 
que ens sembla que és el món al revés: és el fet que s’intenti aplicar el delicte d’odi, 
doncs, a l’Espai Antiracista, no? 
 
El delicte d’odi és un delicte que està pensat, doncs, per evitar discriminacions, 
discriminacions d’origen ètnic, de xenofòbia o per país de procedència, en col·lectius 
que tenen a veure amb la discapacitat, per evitar l’antisemitisme, per discriminacions 
d’origen de religió, de creences, d’ideologia, d’orientació, identitat sexual o d’exclusió 
social, no? És un delicte que es va tipificar per poder defensar i prevenir aquest tipus 
d’actituds, i el que ens trobem avui en dia és una tergiversació total, i aquesta moció el 
que fa és posar-ho en evidència, que s’està utilitzant el delicte d’odi totalment al revés, 
no? Per això, dèiem que és el món al revés. 
 
I creiem que val la pensa destacar, doncs, que cal treballar per potenciar la feina que 
fa entitats com l’Espai Antiracista i altres col·lectius. Jo recordo ara fa uns dies ens 
vam reunir, per exemple, amb una entitat, amb un col·lectiu de veïns del barri de Santa 
Eugènia, principalment, d’origen magrebí, i ens deien com és d’habitual les actituds de 
discriminació i de xenofòbia que pateix el seu col·lectiu, eh? I, per tant, hauríem 
d’intentar evitar que aquesta situació s’enquisti o que vagi a més, com passa arreu 
d’Europa, malauradament; l’auge de l’extrema dreta, que empara aquest tipus 
d’actituds, cal combatre-la des de l’arrel.  
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I, per tant, ens sembla que donar suport a aquesta moció, i per tant, emplaço la resta 
de grups municipals que ho facin, és treballar en aquesta línia. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Mirin, el meu 
grup no donarà suport a aquesta moció i tampoc hi votarà en contra, ens abstindrem. I 
jo li ho explico. 
 
Primer de tot, perquè davant d’una denúncia, escolti’m, la justícia dirà qui té raó i qui 
no la té, no seré jo qui defensi Plataforma per Catalunya ni cap partit ni xenòfob ni 
racista. I a més, comparteixo, per exemple, el primer punt de la moció que vostès avui 
presenten, però m’han de reconèixer que en el segon punt ja vostès posen una 
càrrega política que saben que ve derivada d’un debat que res té a veure amb la 
moció que plantegen. I és ja quan barregen l’ús pervers del Codi penal, limitar drets 
polítics… Saben perfectament que estan barrejant l’altre debat. Per tant, vostès 
mateixos presenten una moció, que jo no dubto que els hagi demanat aquesta entitat, 
però que la perverteixen i la porten i arriba en aquest plenari amb la voluntat que hi 
hagi formacions polítiques que el contingut d’aquesta no el pugui assumir, malgrat 
podem coincidir, com dic, en el punt…, totalment en el punt número 1, que és 
manifestar el compromís d’aquest Ajuntament –interpreto– en la igualtat de drets i en 
la lluita contra el racisme, el feixisme i tota forma d’exclusió i discriminació. Perquè 
aquí sempre m’hi han trobat, no el Govern d’ara i els grups de l’oposició que en 
formen part d’ara, sinó els que l’han precedit, que en algun moment han sigut d’altres 
colors polítics. Fins i tot ha arribat a governar aquesta ciutat Esquerra Republicana, 
que està bastant a les antípodes del que ideològicament defensa el meu partit, i en 
temes d’aquests ha tingut el nostre recolzament. 
 
Ara, des del moment en què ens presenten la moció com ens la presenten i volen 
introduir aquí elements que formen part d’un debat molt diferent del que vostès 
pretenen il·lustrar què és la moció que ens presenten, doncs, sincerament, posen no 
difícil, impossible que els pugui donar el vot favorable. Per tant, ens abstindrem. 
 
Però sí que vull fer una matisació: escolti, la no-discriminació, la no-exclusió, la 
llibertat d’expressió de tothom –de tothom–, i això va molt directament per a vostè, 
senyor Salellas, i per al seu partit polític, eh? De tothom. També la del meu partit 
polític, la d’altres partits polítics que en aquests moments defensen coses molt 
diferents de les seves i que constantment estem rebent a xarxes socials amenaces 
directes i intimidacions directes de comptes de persones que formen part del seu 
partit polític i fins i tot, de comptes oficials del seu partit polític, a part d’altres partits 
com el PDeCAT, que ja hi faré referència quan presenti la meva moció. 
 
Per tant, jo la llibertat d’expressió la defenso, de tothom: vostè aquí ens explica que 
defensa la llibertat d’expressió i, després, insulten, amenacen i intimiden les persones 
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que com jo defensen la no-independència de Catalunya. Sincerament, això és tenir 
molta barra i molta doble moral. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Vázquez… 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, bona nit. Gràcies, alcaldessa. Bona nit a 
tots i a totes. Desde Ciutadans rechazamos partidos xenófobos tanto como acciones 
racistas, discursos de segregación o supremacismo, vengan de donde vengan. 
 
Para Ciutadans todos somos iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer ninguna 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social, como bien marca el artículo 14 de 
nuestra Constitución. 
 
Desde Ciutadans mostramos públicamente toda nuestra repulsa a cualquier acción o 
comportamiento que busque prevalecer a unos respecto a otros, tanto sea entre 
nacionales como con personas del resto del mundo. 
 
Por otro lado, en el caso que nos trae a este Pleno no creemos que podamos pasar 
de declaraciones políticas o de intenciones, cuando los elementos de que hablamos 
ya han iniciado la vía legal para su resolución. 
 
Nosotros no somos quien tenemos que hacer el papel de los jueces, a ellos les toca 
definir y decidir sobre el caso en cuestión. Nosotros confiamos en la justicia. Por 
tanto, no nos toca juzgar sobre estos hechos. Por estos motivos, no podemos hacer 
otra cosa que abstenernos en este punto en concreto, pero destacando nuestra 
confianza en la justicia, una justicia que forma parte de nuestro estado de derecho. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Riera… 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Jo volia manifestar el 
vot positiu del nostre grup municipal a aquesta moció. Considerem que l’Espai 
Antiracista de Salt i Girona està fent una bona feina i una feina que, lamentablement, 
encara és necessària de denúncia de les discriminacions i les actituds racistes que 
encara pateixen alguns dels ciutadans. 
 
Girona és una ciutat rica en diversitat, una ciutat oberta: més del 21 per cent de la 
població de Girona és nascuda fora d’Espanya. Girona és una ciutat acollidora i 
oberta, però de vegades trobem actituds, de vegades la reacció cap a allò diferent o 
desconegut provoca una reacció de desconfiança. I aquesta desconfiança pot 
provocar xenofòbia, racisme, falsos rumors, que han estat utilitzats moltes vegades 
per discursos populistes de l’extrema dreta. I pensem que des de l’Administració, no 
hem de donar cabuda a aquests discursos racistes. 
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Girona la construïm entre tots, independentment del nostre origen, raça, gènere, 
religió. I l’Ajuntament ha de treballar per construir una societat cohesionada i justa. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Ribas… 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. No podria ser d’una 
altra manera que farem un vot favorable a aquesta moció. Evidentment, per la tasca 
desenvolupada per l’entitat en la defensa de quelcom i, si m’ho permeten dir-ho, 
perquè aquí hi ha representants de l’entitat, el que demanaríem és que algun dia arribi 
a desaparèixer aquesta entitat, que no faci falta en si mateixa. El trist és que en el 
moment actual segueix sent necessària, perquè, evidentment, hi ha gent que no entén 
que més enllà d’un concepte de sexe, més enllà d’un concepte de religió, més enllà 
d’un concepte de llengua, som humans, i, per tant, aquí no hi ha gènere, no hi ha 
llengua, no hi ha religió, sinó la capacitat que té un humà lliure de pensar i creure el 
que vulgui. 
 
No podré estar de fer referència a algunes qüestions que s’han dit aquí, és a dir, jo 
voldria aclarir tant a Ciutadans com a Partit Popular que els drets fonamentals no 
neixen amb la Constitució, eh? Jo crec que ho tenen mal entès. No va aparèixer la 
Constitució el seu dia i va generar els drets fonamentals; venen de molt abans i no 
han requerit una interpretació, perquè tothom els entén com a bàsics i fonamentals. 
El problema rau quan s’interpreten a interès, aquests drets fonamentals, i quan 
s’aplica una doctrina de l’odi, quan el més odiós és aplicar aquesta doctrina. És a dir, 
s’acusa gent que està defensant la igualtat d’odi, quan el més odiós és que aquesta 
gent hagi d’anar als jutjats per defensar un dret fonamental que és molt anterior a 
aquesta Constitució que tan defensen vostès. 
 
Per tant, evidentment, deixin d’emparar-se en l’article concret, deixin d’emparar-se en 
un text en concret, aterrin –aterrin– i s’adonin que hi ha un dret natural i un dret 
fonamental que va molt més enllà, i és la llibertat de tothom de pensar el que un creu, 
de defensar el que un creu i on no hi ha homes ni dones, sinó, senzillament, éssers 
humans que volem viure en pau. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs… 
(comentaris de fons) Sí, disculpin, i tant. Senyor Salellas… 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Breument. Primer, un agraïment als 
dos grups que mostren suport a aquesta moció. En segon lloc –i malgrat no hi hagi la 
regidora del PP ara mateix a la sala–, ja sabem que els grupuscles d’extrema dreta 
organitzats, explícitament d’extrema dreta, van demanar el vot per a Ciutadans i el 
Partit Popular a les eleccions del 21 de desembre, i per això, segurament a nosaltres 
no ens sorprèn que avui vostès s’abstinguin. 
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Aquí, els únics que han patit agressions físiques i violentes, i l’última va ser dissabte a 
Artés, no són, precisament, la gent demòcrata d’aquest país…, ai, que ha patit –
perdó– són la gent demòcrata, i qui l’ha fet han sigut, precisament, personatges 
d’extrema dreta –d’extrema dreta–, és així, i espanyolistes, en aquest cas. 
 
Però, és que, a més a més, vostès amb l’ambivalència, senyors de Ciutadans –és 
que no hi ha la senyora Veray–, però amb l’ambivalència «no estem ni amb uns ni 
amb els altres» vol dir que sempre escullen el costat de l’opressor i no de l’oprimit. 
Perquè aquí qui realment està patint són gent que estan defensant la igualtat de tots i 
totes. Si vostè, realment, senyor Vázquez, es creu que defensa la igualtat de tots i 
totes en un conflicte entre racistes, feixistes contra demòcrates, no hauria de tenir cap 
dubte al costat de qui s’ha de posicionar, que és al costat dels demòcrates i de la 
gent que defensa la igualtat. Quin dubte té exactament, senyor Vázquez? Quin dubte 
té? 
 
I acabo –ara que ha tornat la senyora Veray–, que digui vostè que estan a favor dels 
drets i les igualtats quan estan treballant per acabar amb la salut universal de totes 
les persones que viuen a l’Estat espanyol… Sí, vostès volen que hi hagi gent a l’Estat 
espanyol que viu aquí que pel fet de no haver nascut aquí no tingui el mateix dret a 
accedir a la sanitat que la resta dels que ja vivim aquí i hem nascut aquí. Per tant, no 
ens faci rotllos de drets i no sé què, perquè vostè aquí el que fa és el discurs de la 
hipocresia política del seu partit. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, 
doncs… 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Si em deixa deu segons per acabar de 
complementar… Deu segons. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Els ha gastat tots el senyor 
Salellas, però bé… 
(Comentaris de fons.) 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies, no passa res. No, jo voldria destacar 
que hem estat molt curosos, crec, en la presentació de la moció per centrar el tema en 
el tema de què tractava, que és un tema de racisme i de xenofòbia, i l’argumentació 
que hem seguit per explicar la tergiversació del delicte d’odi tenia a veure únicament i 
exclusivament amb aquest tema. En tot cas, aprofiti altres arguments per justificar el 
seu vot. 
 
Jo crec –també voldria agrair als grups que hi donen suport– que és un bon 
homenatge, doncs, al cinquantè aniversari de l’assassinat de Martin Luther King, que 
vam celebrar fa pocs dies. Crec que gràcies, doncs, a la situació actual es poden 
defensar millor els drets d’aquests col·lectius i, per tant, doncs, això, gràcies per la 
votació favorable. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, 
doncs, a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor (aplaudiments)…, s’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i l’abstenció del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos 
membres, i del Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, la moció 
que presenten els grups municipals d’Esquerra Republicana - Mes i la CUP - Crida per 
Girona en suport a les persones encausades de l’Espai Antiracista Salt-Girona per 
delictes d’odi i associació il·lícita. 
 
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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
 
16. Moció que presenten els grups municipals de CIU, ERC-MES, CUP - Crida 
per Girona i PSC a l'Ajuntament de Girona en suport a Proactiva Open Arms. 
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En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones 
de ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant 
refugi a Europa, amb el suport econòmic i polític del món local català en general i del 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en particular, en el marc de la 
campanya #mónlocalrefugi. 
 
Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de 
l'assetjament per part de les autoritats líbies i italianes per tal que l'entitat deixi de 
rescatar refugiats. Prova d'això és que de les nou organitzacions que treballaven al 
Mediterrani fent aquesta tasca, només en queden tres a causa de la  persecució de 
les autoritats líbies i italianes des del 2017. 
 
El darrer episodi d'aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el vaixell de 
l'ONG badalonina Proactiva Open Arms per part de les autoritats italianes  sota les 
inversemblants acusacions d'afavorir la immigració clandestina i d'associació 
criminal, delictes que comporten fins a set anys de presó. 
 
Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones 
estan absolutament fora de lloc en una organització humanitària  coneguda i fiable 
com Activa Open Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la 
vida humana és prioritat absoluta. 
 
Per tot això, des de l'ajuntament de Girona es proposa l'adopció dels acords 
següents acords: 
 
Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l'ONG Proactiva Open Arms per la magnífica 
tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional. 
 
Rebutjar les acusacions contra Proactiva Open Arms i exigir l'aixecament de la 
immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els treballadors 
i treballadores de Proactiva Open Arms. 
 
Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat espanyol i als governs de Líbia i 
d'Itàlia. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la moció 
número 16. En aquest cas, també és substanciada pels grups municipals de CiU, 
Esquerra - Mes, CUP - Crida per Girona i el PSC. I per tant, no sé com ho 
substanciarem això. 
Sí? Doncs, un minut cada un. 
 
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. Cristóbal Sánchez i Torreblanca  (CiU): Sí, ens repartim el temps entre els quatre 
grups. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Fantàstic. Doncs, endavant. 
 
Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Proactiva Open Arms és una ONG 
catalana que té com a principal missió rescatar del mar els refugiats que arriben a 
Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. 
 
A principis del mes de setembre de 2015, van decidir traslladar-se a l’illa de Lesbos 
per ajudar els refugiats que arribaven a la costa grega. La seva missió va començar 
coincidint –tots ens en recordem i tenim a la retina la imatge– amb la mort ofegat d’un 
nen a la costa grega. La foto va ser portada de diaris, va omplir les xarxes socials i tots 
els mitjans de comunicació se’n van fer ressò. Però també aquesta ONG per continuar 
treballant quan es va deixar de parlar de les persones refugiades, que és el moment 
en què ens trobem a hores d’ara. 
 
Ja sabem que una notícia deixa de ser notícia quan s’allarga en el temps. I en aquest 
moments en què ni la societat ni els mitjans ni les xarxes socials ja no en parlen, 
aquesta ONG ha continuat recollint persones que es trobaven en perill a la 
Mediterrània. 
 
La crisi humanitària dels refugiats continua i s’incrementa malgrat el silenci social, i ho 
hem de denunciar i tornar a visualitzar. Els interessos econòmics i electorals de molts 
països han fet que aquesta crisi humanitària no interessi, i és el que denuncia aquesta 
ONG catalana, que se sent perseguida a la Mediterrània. 
 
És per això que el capità i la cap de missió han estat imputats per afavorir la 
immigració clandestina i els han immobilitzat el vaixell a Sicília. El fiscal de Catània els 
atribueix uns presumptes delictes, que si es confirmen, suposarien penes de tres a 
dotze anys de presó i una multa de 3 milions d’euros.  
 
Als darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat milers de persones de ser 
ofegades a la Mediterrània, amb el suport econòmic i polític del món català, el món 
local català, mentre països…, els estats d’Europa no tan sols s’han oblidat dels seus 
deures i obligacions en l’acollida de refugiats, sinó que a sobre sancionen els pocs que 
ho fan. Cada vegada… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant per mantenir 
el ritme, eh? 
 
Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): De seguida estic. Bé, per tot això, des del 
nostre grup, volem mostrar el suport a aquesta ONG i demanar, doncs, la retirada de 
les acusacions i la llibertat del vaixell. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Endavant, endavant. 
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Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Bé, jo seré molt breu. Havíem pactat un 
temps molt curt i el regidor Sánchez ja ha explicat moltes coses que, per tant, no 
caldrà que repeteixi. 
 
El nostre grup municipal vol felicitar i agrair la gran feina que està fent l’organització 
Proactiva Open Arms i que ve avalada pel gran nombre de vides que han salvat en 
alta mar. Tenen tot el nostre suport.  
 
Creiem que és una vergonya que hagin estat detinguts, retingut el vaixell i que hagin 
estat acusats de fomentar immigració il·legal i tràfic de persones. 
 
Voldria aprofitar per apuntar que ONG com Open Arms són i seguiran sent 
necessàries mentre no canviïn les polítiques de cooperació i immigració de la Unió 
Europea. 
 
I, finalment, una dada, no? Segons les dades de l’ACNUR, aquestes ONG són 
responsables del 40 per cent dels rescats que hi ha al Mediterrani. 
Res més, reiterar tot el nostre suport a Proactiva Open Arms. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres també mostrar-li el suport a aquesta moció pel que fa a Open Arms i als 
centenars de voluntaris i voluntàries que es deixen la pell salvant vides. Moltes vides. 
 
Open Arms fa una tasca encomiable, que treballa en la ruta entre Líbia i Itàlia, on es 
concentra la major part d’immigrants morts al Mediterrani. Cal recordar que més de 
3.000 immigrants van morir el 2017 intentant creuar la Mediterrània. Crec que aquest 
any, lamentablement, anem en la mateixa línia. 
 
Però crec que hem quedat una mica curts en aquesta moció, perquè caldria no 
aprovar les polítiques de la Unió Europea, perquè han fet un gir de la seva política 
d’immigració per blindar-se arran de l’arribada per les vies irregulars de molts 
estrangers, i l’incompliment de l’Estat espanyol de l’acord de la Comissió Europea del 
26 d’abril. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Endavant.  
 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, per finalitzar, crec que ens trobem…, bé, 
podem afirmar-ho, no?, amb totes les lletres davant de la vergonya d’Europa i que qui 
es vulgui que pagui per tota aquesta vergonya acabi sent una ONG que es dedica a 
salvar immigrants és vergonyant. Qui hauria d’estar pagant per tota aquesta vergonya 
de la crisi dels refugiats són els mateixos països de la Unió Europea, que, a més a 
més, han incomplert uns acords de mínims d’acollida de refugiats. I, per tant, si em 
permeteu el paral·lelisme amb la moció anterior en què vèiem tergiversat el delicte 
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d’odi, aquí veiem tergiversat totalment el que hauria de ser l’acusació i la defensa. I, 
per tant, aquesta ONG es mereixeria, evidentment, tot el suport, però, de fet, no hauria 
de fer falta que existís, perquè aquesta crisi migratòria tampoc hauria d’existir. És a dir, 
els països del nord, els països desenvolupats haurien d’haver actuat amb 
responsabilitat des de fa dècades, complir amb els compromisos d’ajut al 
desenvolupament i evitar, doncs, que aquestes crisis migratòries s’originessin. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, 
intervencions? Senyora Veray… 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar 
l’abstenció del meu grup en aquesta moció. És clarament un tema de competències 
exclusives d’Itàlia: crec que aquest Ajuntament no està en posició d’exigir a ningú i 
menys al Govern italià en relació amb les decisions que pren. Quan va haver-hi tot el 
conflicte es va demanar ajuda a Espanya i Espanya va demanar a Itàlia, doncs, allò 
que se li havia demanat, que era que es poguessin descarregar els immigrants. Per 
tant, nosaltres el que volem és que s’aclareixi la situació, que tothom s’atengui a les 
seves obligacions i a les seves responsabilitats i que es faci d’acord i amb respecte al 
dret internacional i al dret comunitari. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez… 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, alcaldessa. Evidentemente, no 
podemos permanecer ajenos al drama humano que nos llega desde los campos de 
refugiados, las penosas situaciones que hacen que la gente marche de sus países por 
motivos de guerra o de persecución. No podemos dar la espalda a un continente 
vecino y que tenemos a pocos quilómetros de nuestras fronteras, y donde se generan 
situaciones de conflictos étnicos o religiosos que hacen que sus habitantes se vean 
forzados a marchar. No podemos olvidar todo este sufrimiento y esta triste realidad. 
 
Hay ONG que trabajan día a día para mejorar las condiciones de aquellos que llegan 
con tantas necesidades, necesidades que a nosotros nos cuesta entender en el 
mundo en que vivimos, donde a menudo el más grande de nuestros problemas es más 
pequeño que cualquiera de sus preocupaciones. Y es trabajo de todos trabajar para 
reducir desigualdades y para hacer de sus países espacios donde vuelva el equilibrio y 
donde la gente no tenga que marchar por persecuciones o guerras. 
 
Europa, aunque con sus carencias, está haciendo una labor muy mejorable, pero 
innegable. En este sentido, y en referencia a la situación en las costas italianas, 
situación realmente dramática, creo que no podemos ponernos de espaldas a la 
necesidad de mejorar los procesos y las acciones de los estados miembros. Pero, 
entendemos que no corresponde a este Pleno un posicionamiento que corresponde a 
un país vecino sobre materias que no son de nuestra competencia y con unos 
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procesos donde no sé si estamos capacitados para opinar, juzgar y sentenciar sin caer 
en un reduccionismo simplista de grandes frases y pocos hechos. 
Muchas gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si el 
volem respondre o ja… No, eh? 
Doncs, podem passar a la votació, si els sembla. 
Vots a favor d’aquesta moció? 
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, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció que presenten 
conjuntament els grups municipals de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, Esquerra Republicana i CUP - Crida per Girona en suport a Proactiva Open 
Arms. 
La Sra. alcaldessa 
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. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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17. Moció que presenta el grup municipal del partit popular català, la dimissió 
de l'Alcaldessa Marta Madrenas 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
La responsabilitat, l'obligació i el deure de qualsevol alcalde o alcaldessa és governar 
per al conjunt dels veïns i veïnes del municipi o ciutat que representa, sense que en 
cap cas els interessos partidistes o la ideologia personal se situïn per davant de 
l'interès general. 
 
A la ciutat de Girona fa molts mesos que constatem que l'alcaldessa, Marta 
Madrenas, governa només per a una part dels gironins i gironines, els 
independentistes, actuant d'una manera sectària i mostrant odi i rebuig a tot el que 
tingui a veure amb Espanya. 
 
En relació a això, el passat 4 d'octubre del 2017 l'alcaldessa va signar dos oficis 
mitjançant els quals trencava relacions amb el Govern d'Espanya, la Casa Reial, la 
Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Va ser un compromís erroni que va adquirir en 
aquell moment i que malauradament ha posat en pràctica en les seves accions 
posteriors, de les que a continuació es detallen alguns exemples: 
 
- En el ple de l'Ajuntament del dia 24 d'octubre del 2017 es van declarar persones 
non grates a la ciutat el Rei Felip VI i el delegat del Govern a Catalunya. Va ser una 
proposta conjunta de la CUP i d'ERC però a la qual l'alcaldessa va votar 
favorablement, i en dies anteriors i posteriors a la seva substanciació es va mostrar 
obertament a favor de la mateixa. 
 
- El dia 23 de gener del 2018 es va celebrar la Diada de la Policia Municipal de Girona 
amb un acte en què per primer cop no va ser convidat cap representant ni de la 
Policia Nacional ni de la Guàrdia Civil, fet que perjudica la bona relació, coordinació i 
cooperació que sempre hi ha hagut i que és necessària que hi hagi entre totes les 
Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per tal d'afavorir el correcte desenvolupament 
de la seva tasca principal, que és garantir la seguretat del conjunt dels gironins i 
gironines. 
- El dia 29 de gener del 2018 l'Ajuntament de Girona va comunicar a la Fundació 
Princesa de Girona que aquest any no podrà lliurar els premis anuals a l'Auditori de la 
ciutat, al·legant que el recinte estarà en obres al juny, mes previst per al lliurament. 
Es tracta d'una excusa i una decisió que respon únicament a un criteri polític. 
 
- En el ple del 12 de febrer d'enguany es va aprovar a l'Ajuntament el canvi de nom 
de la Plaça Constitució per Plaça U d'Octubre de 2017. Es tracta d'una proposta que 
ha defensat fermament l'alcaldessa de la ciutat i que ha provocat que s'elimini de la 
ciutat un espai dedicat a la Carta Magna en contra de la voluntat de molts gironins 
que, com nosaltres, es veuen reflectits amb els valors tan importants que representa 
la Constitució, com en són la convivència i la concòrdia. 
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- El passat 23 de febrer l'alcaldessa va dirigir una carta amb contingut inadequat i fora 
de lloc al comissari provincial de Policia Nacional de Girona declinant la seva 
assistència a l'acte de commemoració del 194è aniversari de la creació d'aquest Cos 
policial, que es va celebrar el dia 28 del mateix mes a la Subdelegació del Govern a 
Girona i al qual havia estat convidada. 
 
- El 7 de març el Comitè Executiu de la Fundació Fira de Girona va anunciar que 
imposava una sanció a les Forces Armades per la qual es prohibia la seva 
participació en les properes tres edicions del saló Expojove, basant-se en què havien 
incomplert el codi ètic durant la passada edició de la Fira. El codi ètic va ser redactat 
a mida per encàrrec de l'alcaldessa, i utilitzat i aplicat d'una manera perniciosa, 
interpretant que l'uniforme de les Forces Armades és un element bel·licista. Una 
afirmació que ha estat ratificada per l'alcaldessa i que demostra el seu total 
desconeixement sobre la tasca de l'Exèrcit. 
 
Paral·lelament, el passat 15 de març d'enguany 8 dels 10 regidors de l'equip de 
Govern de l'Ajuntament -entre els quals es trobava l'alcaldessa-, es van reunir a 
Brussel·les  per  mantenir una trobada amb l'expresident de la Generalitat i exalcalde 
de la ciutat, Carles Puigdemont. Veient l'actitud de l'alcaldessa i de l'equip de Govern 
en el seu conjunt, ens preguntem si aquesta reunió va servir perquè l'expresident del 
Govern català dictés les accions que s'han de portar a terme des d'aquest 
Ajuntament, basant-se en les consignes del procés independentista. 
 
Tot l'exposat fins ara ha tingut el seu punt àlgid el cap de setmana del 23 al 25  de 
març. El divendres 23 de març l'alcaldessa de Girona va participar activament en una 
manifestació convocada pels CDR davant de la Subdelegació del Govern on, a peu 
dret, a dalt d'una tarima i amb megafonia, l'alcaldessa va pronunciar un discurs on va 
dir frases com "hem demostrat que podem ser una pal de paller d'aquesta revolució i 
ho continuarem fent des de Girona", "no els hi hem de perdonar mai el que estan 
fent" -en relació al Govern d'Espanya-, "ens poden anar empresonant un darrere 
l'altre però no ens aturarem", o "estem farts d'aguantar aquest Estat espanyol 
opressor, farem tot el possible per treure les seves grapes de les nostres institucions i 
de la gent a la que estimem, els farem fora". 
 
Un discurs i una actitud reforçada a través dels seus perfils de Twitter, on va fer 
manifestacions com "l'Estat espanyol ens vol aniquilar! Dempeus fins la República", o 
"només units podrem superar l'embat polític, judicial, policial i mediàtic d'un Estat 
espanyol inhumà que ens vol aniquilar". 
 
Dos dies més tard, diumenge 25 de març, i després de la crida clara a  la revolució 
que va fer l'alcaldessa de Girona, els CDR, amb la connivència de l'alcaldessa que 
fins i tot va ser-hi present, van protagonitzar uns inadmissibles atacs vandàlics a la 
Subdelegació, traduïts en pintades i escrits de consignes a la façana, i amb l'ultratge 
a la bandera espanyola i europea que onejaven a la façana de l'edifici. 
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Així doncs, atès que en reiterades ocasions des del grup municipal del Partit Popular 
Català a l'Ajuntament de Girona hem reclamat a l'alcaldessa un canvi d'actitud que no 
s'ha donat. 
 
Atesa la seva negativa a governar per a tots els gironins i no només per als 
independentistes. 
 
Atesa la seva actitud sectària, que l'únic que fa és crear més divisió i  confrontació 
dins de la societat i trencar la convivència a la ciutat. 
 
Atès que Girona es mereix una alcaldessa i un govern que ens representi a tots, que 
sigui i actuï de manera responsable i que tingui com a prioritat la millora de  la 
qualitat de vida dels gironins. 
 
Per tot l'exposat el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al  Ple 
d'aquest Ajuntament, l'adopció del següent ACORD: 
 
Reprovar la Sra. Marta Madrenas com a alcaldessa de Girona i exigir-ne la seva 
dimissió immediata. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, passem ara a la número 
17, una moció del Partit Popular en què se’m demana la dimissió. 
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… 
(Comentaris de fons.)  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, la moció no. 
Sí, disculpi. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Si avui el meu grup 
municipal arriba a presentar la moció amb un únic punt a l’ordre del dia que és la seva 
reprovació i la seva dimissió és perquè després de mesos, mesos i mesos demanant-li 
que rectifiqués la seva actitud sectària, la seva actitud irresponsable del que hauria de 
ser la responsabilitat i la obligació de qualsevol persona que ostenta la màxima 
representativitat institucional de la nostra ciutat, que és en aquest cas la seva 
alcaldessa, han sigut en tot moment desateses per la seva persona. 
 
No tan sols això, sinó que en lloc d’ajudar a rebaixar la tensió i la pressió que està 
vivint en aquests moments no només la ciutat de Girona, sinó tot Catalunya per culpa 
del procés separatista, independentista que a vostè tant li agrada liderar, ha anat a 
més. 
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I, miri, li dic s’equivocarà si es pensa que només està en desacord amb la seva actitud 
sectària gent que no pensa com vostè; hi ha gent, hi ha persones, hi ha gironins i 
gironines que en unes eleccions voten la seva opció política, que estan d’acord amb 
vostè perquè ells també creuen en el que per mi és una utopia, però respecto, que és 
en la independència de Catalunya; però, estan totalment en desacord en com vostè 
està actuant com a alcaldessa de Girona. Perquè la seva responsabilitat és ser 
l’alcaldessa de tots els gironins, pensin com pensin, tinguin la ideologia que tinguin i 
votin el que votin. 
 
I vostè porta mesos liderant aquesta ciutat com a alcaldessa fent tot el contrari: firma 
oficis que trenca relacions amb el Govern d’Espanya, amb la Policia Nacional, amb la 
Guàrdia Civil, amb la Casa Reial, nega l’auditori a una fundació privada com és 
Princesa de Girona per fer uns premis que ens dona una publicitat i una obertura 
internacional que seria impagable amb el pressupost d’aquest Ajuntament, fa que Fira 
de Girona veti la presència de l’exèrcit a la Fira ExpoJove, i a més, ho fa criminalitzant 
i dient que l’exèrcit representa, doncs, violència, bel·licisme, i ho fa d’una manera fins i 
tot desagradable, quan jo li dic que realment miri tot el que fa l’exèrcit en relació amb 
tot allò que ara parlaven, eh?, que és la pau, que és l’ajuda a persones desafavorides, 
a persones immigrants. També caldria que d’això n’aprengués i molt. 
 
Va fer el que jo crec que és l’error màxim que podia haver fet com a alcaldessa que 
era portar a aquest plenari el canvi de denominació de la plaça Constitució per plaça 1 
d’Octubre d’aquesta ciutat, on va demostrar a tots els gironins i a totes les gironines 
que sí que creiem en la Constitució espanyola, que és la majoria d’aquesta ciutat, que 
vostè hi renunciava i que vostè preferia anar pel camí de la il·legalitat, pel camí de la 
desobediència i pel camí del trencament amb l’ordenament jurídic vigent. 
 
I ja al punt més àlgid hi arriba vostè quan el cap de setmana del 23 al 25 de març 
lidera –lidera–, micròfon en mà, una revolució (remor de veus) a la ciutat de Girona 
contra tot allò… 
 
Suposo que també demanarà silenci ara, no? D’acord. És que no ho diu, no sé. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, és que és diferent quan 
és els regidors o el públic, però sí, efectivament, els demano que mantinguin el silenci, 
si us plau. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, és pitjor, diria jo. 
 
Com li deia, va liderar i va fer una crida a la desobediència, incita a l’odi a tot allò que 
no tingui a veure amb el que vostè defensa, a tot allò que no comparteixi el seu 
pensament únic, a tot allò que tingui a veure amb Espanya. Vostè arriba a dir frases 
molt gruixudes –molt gruixudes– que jo crec que demostren la seva gran 
irresponsabilitat en l’ostentació del càrrec.  
 
Jo no faré com el seu partit, senyora Madrenas, que a través de les xarxes socials ha 
arribat a dir-me mala persona, a part de feixista, que això ja és el pa de cada dia, no?, i 
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simplement ja saben que els feixistes són aquells que ho diuen, no aquells que 
defensem la legalitat. A part, em diuen persona dolenta i m’arriben a dir que és una 
vergonya que jo visqui a Girona, insinuant que jo marxi de la meva ciutat. Això és el 
que fa el PDeCAT de Girona a través de les xarxes socials. 
 
Jo no li demano això ni li dic això ni li diria mai, ni declararia mai persona non grata ni a 
vostè ni a ningú, cosa que vostè també ha fet en aquest plenari amb el delegat del 
Govern i amb el rei d’Espanya. 
 
Jo el que li dic i li demano és que si no és capaç de tenir el respecte i responsabilitat 
institucional que són necessaris per ostentar la màxima representació d’aquest 
Ajuntament i de la nostra ciutat com a alcaldessa, plegui i defensi la seva revolució a 
través dels CDR, que veiem que li agraden molt, perquè el dia 25 va anar allà a veure 
com s’estaven comportant incívicament, com feien actes d’ultratge a la bandera 
espanyola i a la bandera europea, com feien malbé el patrimoni de la ciutat com és 
l’edifici de la Subdelegació del Govern. I vostè estava allà present i, a més, rient i 
passant-s’ho molt bé, perquè les imatges de les xarxes tothom les ha pogudes veure i 
consultar. Com va fer el dia del tall de les vies de l’AVE a la ciutat de Girona, el 8 de 
novembre, on vostè també hi va ser present, malgrat després ho negui. 
 
Per tant, o deixi de comportar-se com un hooligan i formar part d’aquells que estan 
creant i trencant la convivència, eh?, creant conflicte i trencant la convivència a la 
nostra societat i a la nostra ciutat, o deixi de ser alcaldessa de la ciutat, però les dues 
coses són incompatibles, perquè l’alcaldessa o alcalde… 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’anar acabant. 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): ...–i acabo– d’aquesta ciutat té la responsabilitat 
i l’obligació de defensar, vetllar i governar per a tots i cada un dels gironins d’aquesta 
ciutat, no només per a una part dels que pensen com vostè, perquè ni per a tots, ja 
que hi ha una part que pensen com vostè i defensen la independència que tampoc 
estan d’acord que vostè atiï l’odi i creï més confrontació i més trencament a la societat 
gironina. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola… 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. A Ciutadans entenem que 
hem de demanar responsabilitat, hem de demanar responsabilitat a l’hora de presentar 
una moció com aquesta i responsabilitat a l’hora d’exercir el càrrec més important 
d’aquest Ajuntament. 
Des del meu grup municipal, demanem responsabilitat al partit que presenta aquesta 
moció, ja que pensem…, pensem una cosa, ara la senyora Madrenas dimiteix, què 
passa després que la senyora Madrenas dimiteixi? Tenim realment la garantia que la 
seva substitució com a alcaldessa d’aquesta ciutat serà millor que la que tenim en 
l’actualitat? Doncs, no ho sé, perquè no han presentat cap proposta al respecte. 
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Jo crec que ja posats a demanar dimissions, podrien mirar també dins de casa seva, 
perquè la situació que tenim ara mateix a Madrid, tot i tenir importants diferències, crec 
sincerament que estan minant la credibilitat de la política i està donant munició a qui 
avui aprofita qualsevol motiu per criticar i per envestir contra la Constitució i contra 
l’estat de dret. 
 
Jo crec que per higiene democràtica, potser farien bé d’apartar la presidenta de la 
Comunitat de Madrid i donar un pas al costat per algú que estigui més preparat, que 
sigui capaç i que no tingui cap tipus d’ombra ni sospita. 
 
Però, també demanem responsabilitat a l’alcaldessa d’aquesta ciutat, una alcaldessa 
que en dos anys, senyora Madrenas, no ha pogut mantenir una mínima estabilitat. Ha 
estat vostè vacil·lant entre possibles equips de govern, que al final s’han anat desfent 
en pocs mesos, no ha tingut equilibri, el seu govern, no ha pogut portar a terme un pla 
especial com el de la Devesa, un govern on els pressupostos participats s’han anat 
encallant cada any, on no hi ha un pla de ciutat que porti cap millora, on la imatge de la 
ciutat s’ha anat degradant tant en termes polítics, socials i també en termes 
econòmics. I crec, senyora Madrenas, que Girona no es mereix una alcaldessa que 
estigui a darrere d’un megàfon atiant el foc contra les institucions de l’Estat. 
 
Jo crec que Girona mereix una alcaldessa que treballi per tots els gironins i per totes 
les gironines, amb totes les institucions, per poder millorar la nostra ciutat. Amb les 
institucions catalanes, clar que sí, senyora Madrenas, però també amb les estatals. Jo 
crec que no és normal una alcaldessa que talli les vies del tren o que animi a fer-ho. Jo 
crec que Girona no necessita una caricatura d’alcaldessa. Jo crec que Girona 
necessita una alcaldessa real, senyora Madrenas. Jo crec que si el que volia era sortir 
a les portes… –perdó–, a les portades gràcies a segons quines fotografies o segons 
quins eslògans, ja ho ha aconseguit; si el que volia era ser diputada, ja ho ha 
aconseguit; si el que volia era sortir a les travesses per ser presidenciable, ja ho ha 
aconseguit. Però si el que de veritat vol és ser alcaldessa, jo li demano que faci el que 
ha de fer. Perquè jo crec, senyora Madrenas, que els votants del seu partit van voler i 
van demanar estabilitat, equilibri, grans acords de ciutat, modernitzar l’entorn, fer una 
ciutat més amigable, una ciutat amb menys contaminació –i ja vaig acabant, 
alcaldessa–, una ciutat més oberta al món. Jo, sincerament, no sé si les seves visites 
a Dinamarca o Alemanya han estat profitoses, però el que sí sé és que hi ha veïns i 
veïnes dels diferents barris de la nostra ciutat que encara l’estan esperant. 
 
Si prefereix, no obstant, senyora Madrenas, seguir amb el seu paper d’heroïna per a 
uns pocs en comptes de ser alcaldessa de tots, nosaltres sí que preferiríem, sens 
dubte, algú que decididament apostés per la ciutat en comptes de preferir altres 
aventures. I això, senyora Madrenas, només depèn de vostè. 
Moltes 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. Miri, senyora Veray, 
nosaltres tenim un problema fonamental amb aquesta moció i, per això, no hi donarem 
suport, i és que, finalment, si un vol fer un canvi d’alcalde o alcaldessa d’una ciutat, en 
aquest cas de l’alcaldessa de Girona, ja sap quin és l’instrument democràtic que 
pertoca: és la moció de censura. I, per tant, nosaltres no veiem, doncs, que aquesta 
qüestió, que és seriosa i que ja té un instrument democràtic, s’hagi d’exposar en 
aquest plenari d’aquesta manera. 
 
Ara bé, l’alcaldessa li va respondre i entenc que això és el que hem de fer els diferents 
grups municipals, de fer una valoració política d’algunes de les paraules, de les 
accions i de les actuacions de l’alcaldessa de Girona. I en aquest sentit jo li haig de dir, 
senyora Madrenas, jo no crec que la seva actitud sistemàticament sigui radical, 
excloent o sectària o hooligan, que és una paraula que no m’agrada gens però que 
s’ha utilitzat just en aquest plenari, el que sí que pensem és que s’han generat 
situacions innecessàries d’exclusió que no aporten res de positiu a nivell local i a la 
nostra ciutat. Que nosaltres no reconeguem en vostè aquest comportament sistemàtic, 
perquè no ho fem, no obsta que puguem ser ferms i dir en aquelles ocasions que així 
ho pensem que hi ha decisions que s’han pres que pensem que perjudiquen la nostra 
ciutat i que algunes paraules tant de bo mai s’haguessin pronunciat per part de la 
nostra alcaldessa. Ara, també li avanço que allò que trobem més greu, senyora Veray, 
justament no és allò que vostè més ha destacat a la moció, però en tot cas ara 
passaré a valorar-ho. 
 
Nosaltres hem constatat aquests últims mesos, i així ho vàrem dir en el Ple del passat 
mes de febrer que ens preocupava la radicalitat en algunes paraules i en algunes 
accions. Li dèiem que la bona política des del nostre punt de vista és aquella que 
digereix el ressentiment per trobar camins acceptables per a tothom, però sembla que 
vostè insisteix a abocar-nos a aquells que no pensem igual que vostè les culpes, com 
va fer en aquell ple de febrer, o com va passar el 23 de març passat. I en aquest sentit 
hi ha frases que nosaltres hem escoltat d’aquest discurs del 23 de març que ens 
semblen especialment greus com per exemple referir-se a gent d’aquí, catalans i 
catalanes, gironins i gironines finalment, com aquests a qui no els hem de perdonar 
mai. Les paraules d’aquella nit van anar girant a l’entorn del «nosaltres», «els 
nostres», «la nostra gent» i uns altres, i deia, us veig aquí al davant i estic segura que 
nosaltres som un poble, però i els altres, senyora Madrenas? Aquests altres, que som 
més de vint mil gironins i gironines, segons el resultat de les últimes eleccions a 
Catalunya. I és que els errors no són mai genèrics, tenen noms i cognoms, i la ciutat 
de Girona és plena i avui aquest plenari veig cares d’amics, de coneguts, de persones 
amb qui hem treballat conjuntament independentistes i no independentistes, però el 
que no havia passat mai en aquesta ciutat és que ens parléssim dels uns i dels altres. 
Finalment, quin futur li esperaria a la nostra ciutat si la màxima autoritat institucional 
que és vostè, l’alcaldessa, creu que una part de la ciutat que vota opcions polítiques 
no independentistes o que no pensen com vostè, per pensar això no han de ser ni 
oblidats, ni perdonats. Nosaltres pensem sincerament, alcaldessa, li dic amb el màxim 
respecte, que això exigeix una rectificació. 
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I finalment vostè... (Problema amb el micròfon.) No sé què és aquest soroll, però... 
Vostè pot defensar el seu projecte polític en cada acte, en cada discurs, en cada 
tribuna, el que pensem que no pot fer és des d’aquesta Alcaldia actuar de part, de part 
d’aquells que pensen com vostè, siguin majoria, siguin minoria, sigui com sigui. I 
acabo amb una frase d’un article d’aquest dissabte a El País, de Josep Ramoneda, 
que diu..., els el llegeixo en català tot i que està escrit en castellà, «si la frustració es 
converteix en ràbia i l’eufòria, en esperit de revenja, només podem anar a pitjor i ningú 
podrà al·legar ignorància». 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas... 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí. En primer lloc, una qüestió formal 
que també comentava la portaveu del Partit dels Socialistes. Vostè, senyora Veray, si 
volgués que hi hagués alguna altra alcaldessa tenia un mecanisme que era la moció 
de censura, però què passa? Que l’espanyolisme ranci en aquest plenari només té 
tres regidors, dues regidores i un regidor, i tres no són vint-i-cinc i no sumen. I eh que 
no necessita un màster per això, senyora Veray, per saber que no sumen? 
 
Vostès intenten avui fer una cosa que no tenen ni força, ni capacitat en una acció 
propagandística, una acció propagandística que implícitament en part els seus amics 
del naranjitos de Ciutadans, doncs, els ho compren perquè de fet si volguessin que la 
senyora Cifuentes no fos presidenta de la Comunitat de Madrid, ja que ha tret vostè el 
tema, seria molt senzill, podrien donar suport a la moció de censura que altres grups 
estan treballant, però no, vostès volen continuar donant suport al PP, vostès volen 
continuar donant suport al PP corrupte i al PP que falseja màsters. I vostès també els 
han donat suport amb una altra cosa, que és amb el 155, amb un 155 que també el 
Partit dels Socialistes de Catalunya ha votat. I sap què era, senyora Paneque, el que 
no ha passat mai..., no, no em digui que no ha votat mai el 155, no em digui que no 
l’han votat, l’han votat, el 155. No, doncs surtin del PSOE i segur que no tindrem cap 
dubte. Sap què no havia passat mai en aquesta ciutat, senyora Paneque? Que la 
policia agredís violentament centenars de persones que volien anar a votar. Això és el 
que no havia passat mai, però vostè en el seu discurs d’això se n’ha oblidat, miri quina 
causalitat, l’origen de tot vostès se n’obliden. 
 
Nosaltres avui votarem que no perquè no podem avalar la criminalització de 
l’alcaldessa Madrenas malgrat no sigui l’alcaldessa que nosaltres ni hem votat ni 
votaríem mai, no podem avalar aquesta criminalització que intenten, aquest atac a 
l’alcaldessa per fer allò que tots els drets humans, polítics i socials garanteixen, que és 
l’exercici de la llibertat d’expressió. I a més a més de portar la veu i expressar-la d’una 
majoria social que existeix en aquesta ciutat, que és la majoria social republicana. Una 
majoria social que a més no va de persones. Aquí han intentat dir: «No, és que la 
senyora Madrenas lidera.» No, miri, senyora Veray, això no ho lidera la senyora 
Madrenas, no sé si li agradaria o no li agradaria liderar-ho, però això ho ha liderat la 
gent del carrer, ho han liderat les entitats, ho han liderat col·lectius, ho han liderat 
també els CDR, sí, i ho han liderat els gironins i gironines que van defensar les escoles 
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l’1 d’octubre, no ho ha liderat la senyora Madrenas. I, per tant, avui nosaltres votarem 
no a la seva moció, un no claríssim. I vaig acabant. Un no claríssim, perquè no podem 
acceptar aquesta criminalització i hem de denunciar les pràctiques perquè vostès 
sempre que poden els surt l’esperit del 75 per intentar fer callar les persones que no 
pensen com vosaltres o per votar en contra d’homenatjar els vuitanta anys del 
bombardeig de Gernika, com han fet avui en el Senat. 
 
Dit això no volem deixar de dir que el model de la senyora Madrenas per a la nostra 
ciutat no el defensarem mai. Com avui ens oposem a aquesta moció, també ens 
oposem al model que està practicant, un model que no va lligat des del nostre punt de 
vista a la futura república popular democràtica i social que volem també a la nostra 
ciutat, volem una ciutat que no sigui elitista, una ciutat que no sigui centralista, una 
ciutat que tingui en compte els barris i la seva gent, i avui el model del PDEcat i de la 
senyora Madrenas no és aquest, ans al contrari. Ara bé, això no significa que no li 
donem tot el suport davant una envestida antidemocràtica com la que intenta el seu 
govern i les institucions espanyoles. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Roca... 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Senyora Veray, 
vostè presenta un moció que és un memorial de greuges contra l’alcaldessa, és una 
cronologia d’accions a favor de la independència promulgades per la mateixa 
alcaldessa o per tot aquest consistori, però és una cronologia que parteix d’un error 
important que es troba ja en el segon paràgraf de la moció quan diu que «l’alcaldessa 
mostra odi i rebuig a tot el que tingui a veure amb Espanya». Certament això no és 
així, els independentistes no tenim cap mena d’odi cap al poble espanyol o cap a 
Espanya. Com podríem tenir odi cap a la cultura i la literatura, cap a la pintura, cap a la 
música, cap a la llengua espanyola, cap a la gastronomia, cap al paisatge d’Espanya? 
Com podríem odiar totes aquestes riqueses? De fet, quan serem independents, el 
poble espanyol serà un poble germà i Espanya una nació amb la qual tindrem llaços 
de fraternitat i de col·laboració. El que tenim, però no els independentistes, sinó tots 
els demòcrates, és un rebuig total cap a la nul·la voluntat de diàleg, cap a la resolució 
dels conflictes polítics per la via judicial, cap a l’existència de presos polítics i cap a la 
voluntat de sotmetiment i aniquilació de Catalunya que té el Govern de l’Estat, el 
Govern de l’Estat espanyol, i contra això sí que lluitem. 
 
Vostè ens presenta una moció i s’ha dit aquí abans que, de fet, la presenta per 
aconseguir el titular, que l’aconseguirà, evidentment, però no la presenta seriosament, 
perquè si vostè vol seriosament fer fora l’alcaldessa el que hauria d’haver és presentat, 
com s’ha dit abans, una moció de censura, moció de censura que vostè sap 
perfectament que no la guanyaria perquè els gironins democràticament van votar el 
maig de 2015 candidatures independentistes; divuit dels vint-i-cinc regidors que som 
aquí som independentistes. O dit d’una altra manera, més de sis de cada deu gironins, 
volen –ho varen manifestar el 2015– que el seu alcalde o alcaldessa sigui 
independentista. I per sort als ajuntaments encara no ens han aplicat l’article 155 i això 
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vol dir que amb una sola regidora vostè no pot ser l’alcaldessa de la ciutat a diferència 
del que passa al Parlament, que amb quatre diputats de 135 han aconseguit manar 
d’una manera il·legítima. Per tot això, no li donarem suport. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Ribas... 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, 
si m’ho permeten, senyora Veray, em referiré als Ciutadans perquè és que jo avui 
acabo d’al·lucinar totalment. Li demano perdó, primer em refereixo a Ciutadans perquè 
he al·lucinat una mica. Jo crec que vostès tenen un problema realment greu, greu, jo 
no sé si van obrir el «camarot» dels germans Marx i els han entrat tants de màsters a 
casa seva que ara ja no saben on són. I juguen als dos llocs quan en realitat no saben 
ni el que volen, i avui s’han posat de manifest. Fa molt temps vaig dir que vostès 
estaven avançant per la dreta, li advertia, senyora Veray, que l’estava avançant 
Ciutadans per la dreta i amb llargues; ara ja li dic que l’han avançat i l’estan frenant 
totalment. És a dir, el seu posicionament és totalment contra vostès i contra tot sense 
cap manera de sentit. 
 
Respecte al que ha dit de la seva moció i el que posa de manifest en la seva moció, 
crec, senyora Veray, amb tots els respectes li dic, que no ha entès de què va tot 
plegat, ni el que està defensant la senyora Madrenas. Perquè més enllà que la 
senyora Madrenas sigui independentista, el que està defensant en el moment actual 
és la democràcia i totes les seves manifestacions són com a eix principal la 
democràcia i els valors bàsics d’aquesta, la llibertat d’expressió, la llibertat d’opinió i la 
llibertat de vot. Aquests són els principis claus que ara està defensant no només la 
senyora Madrenas, sinó que crec que molts dels que estem representant aquí aquest 
consistori i que tenim una majoria i molta gent que avui estava al carrer defensant la 
llibertat dels presos polítics. 
 
Avui, senyora Veray, no va de si vull guanyar-me un escó a Madrid o no me’l vull 
guanyar defensant una determinada qüestió, avui va de defensar realment la 
democràcia i els valors principals que aquesta comporta. Això no és ser sectari, 
senyora Paneque, o s’és o no s’és demòcrata, és lluita per la llibertat d’expressió o no 
es lluita per la llibertat d’expressió, es lluita contra aquella gent que pretén oprimir la 
llibertat d’opinió o no s’hi lluita. Ara toca el moment d’estar-hi. I senyora Veray, sí, amb 
rebel·lió, i tant que sí, amb rebel·lió, amb la rebel·lió dels somriures, la que no ha entès 
mai l’Estat espanyol, que sempre ha usat la força. 
 
Fa un moment es parlava en una altra moció i vostè feia referència a intimidació amb 
les xarxes socials. Sap què és el que intimida? Tres-cents policies i guàrdies civils 
envaint el territori català. Sap què és el que intimida? Que vulguis anar a un col·legi a 
votar i et trobis allà la barrera de la policia que no t’ho permet fer. I sap què és el que 
realment intimida? Que et peguin per intentar exercir el dret fonamental del vot. Això sí 
que realment és intimidar i és anar en contra dels drets fonamentals. 
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Per tant, si a vostès li fa por la paraula «rebel·lió» o «revolució», li diré que jo hi 
combrego, perquè estem fent una rebel·lió i una revolució dels somriures. I que estem 
en plena lluita, i tant, estem en plena lluita cívica per defensar –i acabo, senyora 
alcaldessa– aquests drets fonamentals. 
 
Respecte al ciutadà Felip i al ciutadà Millo, miri, què vol que li digui, no van estar a 
l’alçada. No van estar a l’alçada. I vostè parla que som tots. Doncs jo recordo el 
ciutadà Felip a la televisió parlant només per a uns i oblidant-se dels altres. Per tant, el 
mateix que vostè escriu li posaria en pràctica amb el ciutadà Felip. I respecte al 
ciutadà Millo, home, encara estem esperant unes disculpes respecte que la policia 
piqués, però no només això, és que el més aberrant és que després es digués que 
s’havia mentit i que les filmacions eren una falsedat. El món ha canviat, deixem les 
àncores en un passat que no té res a veure. Senyora Veray, vostè és una personal 
intel·ligent, desamarri aquestes àncores i reconegui que les qüestions polítiques es 
defensen políticament i que no poden haver-hi presos polítics en aquest país i que 
evidentment tothom ha de tindre la llibertat per poder expressar el que consideri 
adient. 
Moltíssimes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Veray, 
no sé si vol fer alguna reflexió final... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Unes quantes. Jo no entraré en disputes entre 
partits polítics, perquè a més les trobo fora de lloc. Si una cosa he de compartir amb el 
que s’ha expressat per altres forces polítiques ha sigut un moment –i ho dic clar– de 
flipar, el principi de la intervenció de Ciutadans, però, escolti, cadascú lo seu, hi ha 
algú que per aconseguir seure a Moncloa és capaç de renunciar a tot i quan no es 
tenen principis, passa això. Però, escolti, aquest és un altre debat que no crec que 
vagi del que jo avui presento i demano en aquesta moció. 
 
Miri, amb relació al que ha dit la senyora Paneque i també el senyor Salellas i 
l’instrument de la moció de censura efectivament existeix, però és que el senyor Ribas 
deia que no he entès res, ara li explicaré que sí, que ho he entès, tranquil, pot estar 
tranquil perquè ho he entès i molt bé. Però el que veig és que tampoc ho han entès 
vostès, perquè jo en cap moment he considerat..., i em deien «és que els ciutadans de 
Girona van votar», i jo ho respecto, van votar Convergència i Unió, per tant, jo no he 
parlat en cap moment que considero que ha de liderar la ciutat una persona que no 
formi part d’aquest partit polític. Jo només demano que ho faci una persona d’aquest 
partit polític que la seva part ideològica d’independència no passi per davant de 
l’interès general de la ciutat i, per tant, es dediqui a fer d’alcaldessa de tothom posant 
en pràctica el seu programa electoral per Girona i deixi de banda la independència i el 
procés separatista que està viciant i està perjudicant tant els interessos de tots els 
gironins i de totes les gironines. La moció de censura serveix per a una altra cosa, no 
serveix per al que jo avui amb aquesta moció he posat sobre la taula. 
 
Senyora Maria Mercè Roca, l’he presentat molt seriosament, aquesta moció, molt, i ho 
he dit al principi i l’he presentat després de molts mesos de demanar en sessió 
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plenària, a través dels mitjans de comunicació, a través de les xarxes socials, amb tots 
els altaveus que he pogut i he tingut al meu abast una rectificació de l’actitud sectària –
perquè per mi ho és– de la senyora Madrenas com a alcaldessa d’aquesta ciutat. I 
insisteixo, en representació institucional de la màxima institució que és l’Alcaldia, en 
aquest cas, de la ciutat de Girona. Per tant, l’he presentat molt seriosament i, com 
deia, fugint de l’altre instrument de la moció de censura que té a veure amb altres 
coses i amb sumes aritmètiques, que deia el senyor Salellas. 
 
Miri, senyor Salellas, jo no renuncio de l’article 155, jo li dic. Efectivament l’hem aplicat 
i sort que l’hem aplicat, i el defensaré sempre. No crec que li estranyi, és que no crec 
que li sorprengui, no? (Veus de fons.) Efectivament. No, jo crec que no li ha de 
sorprendre perquè les coses quan es prenen decisions que són dures, que són 
complicades, doncs s’han de prendre amb totes les seves conseqüències i s’han 
d’explicar. I, per tant, la situació a Catalunya era la que era i s’havia de prendre la 
decisió que per mi s’ha pres per part del Govern de l’Estat, que és encertada i que 
retorna la normalitat a les institucions catalanes i espero que en breu es pugui celebrar 
un ple al Parlament de Catalunya que doni un nou president de la Generalitat que 
respecti la llei, l’ordenament jurídic i que defensi la democràcia. 
 
I vaig acabant, senyora Madrenas, abans que m’ho digui. Perquè, senyor Ribas, qui 
defensa la democràcia és qui defensa l’ordenament jurídic vigent i les lleis vigents, no 
qui se les salta i es pensa que està per sobre de les lleis. Per tant, vostè pot insistir a 
dir que defensen la democràcia, però el que estan fent no, és situar-se al marge de la 
democràcia i criminalitzar els que cada dia defensem la democràcia i la Constitució i el 
respecte a l’ordenament jurídic vigent, que si no els agrada treballin per canviar-lo. 
Però el que segur que no és democràcia és saltar-se les lleis i pensar que estan per 
sobre de la llei i que vostès no tenen per què complir aquestes lleis. Per tant, i tant que 
ho he entès de què va, va dels que es volen saltar les lleis, dels que es pensen que 
estan per sobre del bé i del mal, del que tenen la veritat absoluta i que tota la resta és 
dolent. I miri, rebel·lió, que n’ha parlat vostè i no jo, jo he parlat de revolució, que són 
les paraules de la senyora Madrenas, de rebel·lió n’ha parlat vostè i ha insistit molt 
intimidació. Miri, sap el que és intimidació, coacció, amenaça? Sap el que és? Sí? 
(Veus de fons.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, si us plau... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sap el que és? Per pensar diferent al que 
pensen vostès? Sap el que és després de les paraules de la senyora Madrenas el 23 
de març amb un micròfon en mà en una tarima davant de la subdelegació del govern 
després de l’actuació dels CDR amb la complicitat de la senyora Madrenas el dia 25, 
després dels tuits del PDECat a les xarxes socials? Els anònims que jo rebo a la meva 
bústia, per tant, que queda clar que la gent sap on visc, on em diuen que o marxo de 
Girona o em cremen. Això és intimidació i simplement per defensar... 
(Crits de fons.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Silenci, silenci... (Crits de fons.) 
Silenci, si us plau. Si us plau, silenci... si us plau, els demano si us plau que tinguem 
una mica de paciència... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): El que cridi que marxi fora, això és intimidació... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha acabat, senyora Veray? Que 
s’ha passat de molt... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Per tant, senyora Madrenas, dimiteixi i retorni la 
dignitat a aquesta institució tan estimada pels gironins com és l’Ajuntament. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Jo, senyora Veray, ja sé que 
moltes vegades no..., normalment no faig cap intervenció final, però avui em permetran 
que ja que estem parlant de la meva dimissió, doncs faci un parell de reflexions. La 
veritat és que el primer moment quan vaig veure que presentava aquesta moció, tot i 
que evidentment vaig patir la mateixa sorpresa que els meus companys de consistori 
dient, bé, evidentment aquesta és una proposta que no sé exactament quin és el seu 
objectiu, però evidentment fer que jo plegui o no és evident que no, per tant, ens 
podem pensar tots altres objectius que podia tenir aquesta proposta. De fet, i veient tot 
el que ha passat aquests darrers mesos, de fet és cert que vaig comentar amb la meva 
gent: no, això està bé, això està bé, ja està bé que per fi el Partit Popular vegi que els 
conflictes polítics s’han de resoldre políticament. I, per tant, està molt bé que deixin 
d’amenaçar-nos, perquè a més això sí que són amenaces... (Veus de fons.) Senyora 
Veray, no l’he interromput ni un segon, no l’he interromput ni un segon, li demano si us 
plau que..., és que no la vull escoltar, esperi que acabi. No, és que no l’he interromput 
ni un segon, senyora Veray! Ja n’hi ha prou! (Aplaudiments.) No, home, ja n’hi ha prou! 
No! Eh que no l’he interromput? (Veus de fons.) Senyora Veray, no té la paraula, no té 
la paraula, si us plau. (Veus de fons.) No la tindrà, no té la paraula. Ja està bé. Home, 
ja està bé. (Veus de fons.) Doncs en el seu moment. 
 
A vegades estic a punt de canviar d’opinió al mig del meu argument perquè quan vostè 
fa això, doncs torno a pensar: mira que ets de bona fe. Però, vaja, en el primer 
moment, ho segueixo mantenint, vaig pensar que era positiu que per fi algú del Partit 
Popular, algú que es dedica a fer política, algú que es dedica a resoldre els conflictes i 
els problemes políticament, doncs es dediqui a fer-la i es dediqui a deixar de fer 
aquestes amenaces i coaccions, per altra banda, reals. Perquè la diferència del que 
vostè diu al que li podria dir jo que, escolti, podríem fer un concurs del que rebem per 
xarxes i jo..., és igual, no cal que ho digui, s’ho pot imaginar vostè, no? Amb el paper 
que estic fent jo es pot imaginar vostè el que rebo jo per les xarxes. Doncs, per tant, no 
cal que fem concursos. 
 
Però el que sí que és real és les repercussions que estan tenint els líders socials i 
polítics que defensen una opció i les repercussions que estan patint els líders polítics 
que defensen les altres opcions. De fet, uns estan empresonats, alerta, estan 
empresonats, alerta, sense haver passat per un judici, sense haver passar per un 
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judici i d’altres estan a l’exili, s’han vist obligats a marxar a l’exili perquè si no també 
estarien empresonats sense un judici. Que jo sàpiga cap de vostès..., fins i tot, i 
permeti’m que li digui, un dels governs més corruptes de l’Europa democràtica actual 
(aplaudiments), ni així van vostès a parar amb sentències condemnatòries fermes, i 
n’hi ha un munt, i ni així jo no en veig cap que vagi a parar a presó, no en veig cap que 
vagi a parar a presó. 
 
El que sí que és veritat és que resulta que han de venir d’Europa i els hem de venir a 
explicar, quan vostès expliquen tan bé i defensen tan bé que l’únic que fan vostès és 
defensar la legalitat, resulta que els pares del dret penal europeu, que és el dret penal 
alemany, aquests senyors que per vostès..., no vull ni repetir les animalades que han 
arribat a dir del sistema jurídic alemany i dels polítics alemanys que, escolti, que ens 
estan avergonyint a tothom i miri que molts no ens sentim ni espanyols i ens 
avergonyeixen, i resulta que els hem de venir a explicar, ells, com és el sistema de 
prelació de les lleis i de les normes? Els hem de venir a explicar des de fora? Moltes 
vegades he dit: és que això és de primer de dret. Però què m’està explicant vostè de la 
legalidad? Que és que la Constitució no diu que per sobre de tot hi han els tractats i 
els convenis internacionals? Que és que per sobre de tot no hi han la defensa dels 
drets fonamentals de les persones i les llibertats individuals i col·lectives? Digui el que 
digui la Constitució, està per sobre de tot? 
 
Jo la veritat estic bastant farta que quan expliquen tot el seu relat obviïn absolutament 
fets gravíssims que van ocorre i que encara ocorren i els obvien, no només els obvien 
sinó que els intenten negar, i els intenten negar, i els intenten negar fent els ridículs 
més espantosos com ha fet el ministre Dastis anant pel món, que ja li prenien el pèl a 
cada televisió que anava, li prenien el pèl ensenyant-li les imatges que ell anava 
negant. I això és el que fan vostès, negar les evidències, i això no és opinable, podem 
opinar si Catalunya ha de ser independent o pot ser un estat federat i com podem 
recuperar..., tot això és opinable, està clar que sí. El que no és opinable és que l’1 
d’octubre persones civilitzades i pacífiques ens volíem expressar pacíficament i 
persones repressores i violentes ens van venir a atonyinar, i això no és opinable, 
senyora Veray, i a sobre vostès ho neguen. (Aplaudiments.) Vostè sap el que sentim 
cada vegada que vostès neguen, i neguen, i segueixen negant tot això? I ho neguen 
tot i que tot el món es va commoure amb aquelles imatges i vostès ho segueixen 
negant i, és més, encara els volen condecorar, a aquells agents? Vostès pensen com 
se senten la..., sí, jo no diré la majoria, com a mínim la meitat de la gent d’aquest país? 
A vostès els importa res la meitat de la gent d’aquest país? Han fet ni mitja proposta 
política per intentar solucionar aquest greu problema que té com a mínim la meitat de 
la gent d’aquest país? Com a mínim. N’han fet una? N’han fet una de sola? No n’han 
fet cap, ni una sola proposta, només justícia, fiscalia, cops de porra..., és l’únic que 
tenen. Per sort i des d’Europa, per sort, escolti, els cantaran les quaranta i al final 
hauran d’acceptar-ho i al final hauran de reconèixer que han comès molts errors. 
I acabo. Aquest no és un procés d’uns, aquest és un procés per a tots, nosaltres, les 
persones que creiem en la independència no..., que jo sàpiga, senyora Veray, no hem 
fet un carril bici que quan anem a posar allà i passem la targeta per davant diem «eh, 
compte, que els que no són independentistes no poden pujar-hi a la Girocleta», no hi 
ha un carril bici que digui «els que no són independentistes no poden utilitzar-lo», ni 
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tenim uns serveis d’atenció domiciliària que pregunten «vostè, senyora, que necessita 
ajuda a la llar, és independentista o no? Perquè, si no ho és, no li enviarem a la 
persona que l’ajuda». Coneix vostè ni un sol exemple a tota Catalunya, no a Girona, a 
tota Catalunya que pregunti abans si vostè és independentista per no donar-li cap 
servei o algun servei? En coneix un sol? Me’n digui un sol, perquè el condemnaré. 
Però és que vostès saben que això és mentida i vostès saben que els que defensem 
aquesta fórmula política, els que defensem la independència, que ens basem en un 
dret, per cert, absolutament legal com és el dret a l’autodeterminació, els que ens 
basem..., els que cerquem la independència de Catalunya ho fem pensant en tots, ho 
fem pensant que és la millor fórmula per tots els nostres ciutadans, almenys és el que 
jo penso. 
 
Jo penso que aconseguir una ciutat republicana amb els valors de la república, amb 
els valors de la democràcia, dels drets humans i de les llibertats, això és defensar 
tothom, no és defensar uns quants, almenys jo ho faig així. I, per tant, en cap cas es 
pot dir que actuo de part, actuo en defensa de tots aquests valors perquè estic 
defensant els valors també de les persones que no són independentistes, perquè a mi 
sem cauria la cara de vergonya de veure algú que pensa diferent que jo a la presó, 
només perquè pensa diferent que jo, se’m cauria la cara de vergonya (aplaudiments), i 
el defensaria, i el defensaria exactament com estic fent ara. 
 
Jo només els demano que quan veuen que..., realment des de fora..., a vegades quan 
ets des de dintre és difícil poder analitzar de forma objectiva en quin moment et trobes, 
però quan veus que des de fora venen els relators del comitè de la llibertat d’expressió 
dient que el que estan fent no té nom de Déu, ve un tribunal alemany que no li han 
calgut ni..., deu dies per..., i a sobre han entrat en el fons, que possiblement no tenien 
per què haver-ho fet, però és que ho han vist tan flagrant que han entrat en el fons 
dient «escolti, aquí de violència..., bé, però què estan dient vostès, això no és 
rebel·lió». Venen del comitè de les Nacions Unides i els esmenen un altre cop la plana 
dient «escoltin, que el senyor Sánchez té tots els seus drets polítics intactes i vostès 
han de fer factible que el senyor Sánchez pugui exercir-los. I com que mica en mica 
cada setmana que passa els aniran esmenant més la plana, perquè estic 
completament segura que serà així, doncs jo el que els demano és que canviïn 
d’actitud, ens deixin d’amenaçar amb fiscalies, menys fiscalies, més plens, més 
parlaments, més parlem i negociem i més intentem arribar a acords sense coaccions i 
sense amenaces. 
 
Nosaltres no odiem a ningú, jo no odio ningú, a mi el que m’agradaria és poder per fi 
asseure’ns tranquil·lament en una taula de negociació i parlar de tot el que ens 
preocupa a nosaltres, els que creiem que la independència és el millor futur per al 
nostre país amb els que creguin que no i poder intentar arribar als acords pertinents 
per veure com esmenem aquest conflicte gravíssim. És això el que a mi m’agradaria. 
Lamentablement m’imagino que no serà així perquè l’última amenaça del seu 
company senyor Millo no és fer el que ha fet vostè, és dir «ja portaré això a Fiscalia». 
 
Per cert, el relat dels fets d’aquell cap de setmana, o sigui, de tan ridícul i tan fals faria 
riure si no fos tan lamentable. I més tenint en compte que estan jugant amb la llibertat 
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d’una persona i que podrien estar jugant amb la meva llibertat, que en definitiva soc 
una companya seva. Jo mai voldria que vostè anés a la presó per res, menys inventant 
un relat i, en canvi, vostès és el que estan fent amb mi, i tot i així li estic demanant amb 
respecte que retornin a la via del diàleg..., no, retornin, no, que vagin a la via del 
diàleg, vagin a la via de la negociació, intentem resoldre aquest conflicte políticament, 
obviem les porres i obviem els jutges. És el que jo li demanaria. En fi... 
 
Moltes gràcies. (Aplaudiments.) No, no la té, no la té la paraula. 
(Crits de fons.) 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Has parlat més tu que tots els grups junts. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. Bé... (Crits de fons i 
aplaudiments.) Per cert, respecte a... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): I no he sentit en cap moment i li dic molt clar, no 
he sentit en cap moment que defensi la meva llibertat d’expressió i la meva integritat 
davant les amenaces i insults que estic rebent. 
(Crits de fons.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, d’amenaces no se 
n’han escoltat, l’únic és que sí que finalitzo dient que evidentment no recolzarem el 
que jo procedeixi a fer la meva dimissió. Crec que governant Girona és la millor 
manera que tinc i que està a les meves mans per defensar no només la ciutat, sinó el 
país, crec que així puc defensar molt millor les institucions catalanes, per això també 
m’agradaria deixar clar, perquè estan sortint algunes coses a premsa, doncs també 
m’agradaria deixar molt clar que em sento orgullosa d’estar ajudant en aquest procés 
des del càrrec que ocupo i que la meva voluntat, si tinc la confiança dels ciutadans de 
Girona, és poder-la desenvolupar durant molts anys més, i només ho dic als efectes 
d’algunes informacions que han sortit. 
(Aplaudiments.) 
 
I podem passar a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la moció? 
(Crits de fons.) 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
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... 
(aplaudiments), Esquerra Republicana - MES... 
(Aplaudiments i veus de fons.)  
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor secretari, si vol donar el 
resultat... 
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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, 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots a favor dels grups municipals 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la 
moció presentada pel Grup Municipal del Partit Popular Català demanant la dimissió 
de l’alcaldessa Marta Madrenas. 
 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal 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. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
I passaríem, doncs, al punt número 18 de l’ordre del dia. En aquest cas... Disculpeu jo 
no sé si... Aturem dos minuts? Sí? Doncs si els sembla cinc minuts així també... 
Moltes gràcies. 
(Pausa.) 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bon vespre. Els regidors que no 
són per aquí, si es volen anar incorporant, si us plau, i regidores. (Pausa.) Si us plau, 
els regidores i regidores que faltin, si es poden incorporar... És que no sé si em 
senten... (Pausa.) No ho sé, potser que anem iniciant si els sembla. Senyor secretari, 
podem començar, oi? 
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18. Moció que presenta ERC-MES per potenciar el servei municipal 
d'emprenedoria. 
 
Enguany es compleixen deu anys de la posada en marxa del programa 
d'emprenedoria, anomenat Girona Emprèn. La seva missió és oferir informació, 
orientació i assessorament per a la creació d'empreses, i acompanyament per a la 
seva consolidació i creixement. L'any 2016, que és la darrera anualitat de la qual tenim 
dades, van crear-se 96 empreses a partir de la tasca de Girona Emprèn, que alhora va 
repercutir en la creació de 109 llocs de treball directes. 
 
Pels proposants de la moció, el foment de l'emprenedoria va lligat als objectius de 
dinamització econòmica i de qualitat de l'ocupació. La creació i consolidació de petites 
i mitjanes empreses a la ciutat de Girona reforça el nostre teixit productiu i contribueix 
a generar més i millors oportunitats als nostres veïns i veïnes. La intervenció municipal 
en aquest camp, a més, ens permet dotar-nos d'eines per a diversificar la nostra 
economia i vetllar per l'èxit de les propostes més innovadores. En aquest sentit, cal 
apostar per un model d'alt valor afegit i que sigui capaç d'ocupar a les persones amb 
més talent. No volem que hagin de marxar de la ciutat per manca d'oportunitats o 
perquè, malgrat tenir feina, es veuen abocats a la precarietat. 
 
Per dur a terme tots aquests objectius, doncs, pensem que cal potenciar el servei 
municipal d'emprenedoria i lligar-lo, alhora, amb la resta de serveis públics i privats 
que realitzen tasques similars. Volem una ciutat que fomenti el talent i que sigui capaç 
de canalitzar les bones idees en projectes econòmics sostenibles. Per últim, pensem 
també que a través de Girona Emprèn es poden fomentar models econòmics i 
empresarials alternatius, podent-se vehicular això a través de la xarxa de municipis per 
a l'economia social i solidària, en la qual hi estem adherits. 
 
Per tots aquests motius, proposem a APROVACIÓ d'aquest Plenari: 
 
1.- Establir espais i eines de coordinació entre Girona Emprèn i la resta de serveis 
d'emprenedoria, públics i privats, que s'ofereixen a la ciutat. 
2.- Estudiar les necessitats del servei en l'àmbit dels programes de foment empresarial 
i d'emprenedoria de l'Àrea de promoció econòmica, desenvolupament local i turisme i 
augmentar la seva dotació pressupostària en els pressupostos per al 2019, per tal de 
cobrir aquestes necessitats. 
 
3.- Crear un marc estable de treball per facilitar la continuïtat del personal tècnic 
adscrit als programes d'empresa per tal de facilitar l'elaboració de projectes continuats 
i a llarg termini. 
4.- Presentar un projecte municipal propi, abans de final d'any, per fomentar 
l'economia social i solidària, i preveure'n la consignació pressupostària de cara al 
2019. 
 
5.- Presentar un projecte municipal propi, abans de final d'any, per fomentar el 
cooperativisme, i preveure'n la consignació pressupostària de cara al 2019. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passaríem a la moció 
número 18, en aquest cas una moció que presenta Esquerra-MES respecte al servei 
d’emprenedoria i ho defensarà el senyor Poch. Endavant, senyor Poch. 
 
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. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Abans de començar el Ple 
els he deixat a cadascú el text modificat de la moció que hem parlat amb el Grup de 
Convergència i Unió i ens han fet unes propostes que hem incorporat que són uns 
petits canvis i matisos en el redactat. Bàsicament i els ho explico perquè quedi clar 
quins són els canvis que es proposen. 
 
A la part expositiva únicament canvien a la primera línia allà on posava «posada en 
marxa del servei municipal d’emprenedoria», diu, en el text definitiu, «la posada en 
marxa del programa d’emprenedoria», perquè de fet no era un servei, sinó que és un 
programa, que és el programa de Girona Emprèn. 
 
I a la proposta d’acord s’han fet dos ajustos en els punts 2 i 3, que queden redactats 
de la següent manera. El punt 2: «Estudiar les necessitats del servei en l’àmbit dels 
programes de foment empresarial i d’emprenedoria de l’Àrea de Promoció Econòmica, 
Desenvolupament Local i Turisme i augmentar la seva dotació pressupostària en els 
pressupostos del 2019 per tal de cobrir aquestes necessitats.» 
 
I el punt número 3 queda redactat de la següent manera: «Crear un marc estable de 
treball per facilitar la continuïtat del personal tècnic adscrit als programes d’empresa 
per tal de facilitar l’elaboració de projectes continuats i a llarg termini.» 
 
Bé, presentem aquesta moció, esperem que els diferents grups li puguin donar suport 
perquè bàsicament el que pretén, amb l’excusa del desè aniversari de la posada en 
marxa del programa de Girona Emprèn, proposar el foment de l’emprenedoria i 
reforçar el teixit productiu de la ciutat i ajudar els emprenedors que puguin 
desenvolupar millor la seva feina. I per altre costat, potenciar el programa municipal de 
cara que els pugui donar ajudar. 
 
Dintre de les propostes d’acord, una mica seria el següent, a la ciutat sabeu que hi ha 
molts actors que ofereixen serveis a l’emprenedoria, n’hi ha molts tant de públics com 
privats, per exemple, des de totes les agrupacions empresarials, els sindicats, la 
cambra de comerç, etcètera. I d’aquest punt possiblement l’objectiu final seria crear 
una mena de finestreta única on es poguessin adreçar els emprenedors i que a través 
d’aquesta finestreta els poguessin acompanyar en el seu procés i els encaminessin 
cap a on més convingués de tota l’oferta de serveis que hi ha a la ciutat. Una mica 
aquest seria l’objectiu d’aquest primer punt. 
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El segon punt, ja ho hem vist, és mirar de poder posar més dotació pressupostària una 
vegada estudiades les necessitats del servei i dels programes que s’han de poder 
desenvolupar. 
 
El tercer fa referència al personal del servei. Sabem que estan molts amb contractes 
programa que tenen durades d’uns tres anys, etcètera, i el que es demana en aquest 
punt seria mirar de garantir aquesta continuïtat de cara que el servei pugui estar en 
continuïtat i que uns treballadors que funcionen i que donen un servei òptim, doncs 
quan s’acaba el programa no puguin tenir aquesta continuïtat perquè no hi ha 
programes d’enllaç entre uns i altres. 
 
I després els punts 4 i 5 bàsicament és demanar al Govern que presenti dos projectes. 
Un per fomentar l’economia social i solidària i l’altre, fomentar el cooperativisme, cosa 
que sabem que l’Ajuntament ja té programes i està col·laborant amb entitats i altres 
actors amb aquest aspecte, però seria interessant que l’Ajuntament pogués fer un 
projecte en el qual es pogués veure tot el que fa i el que por fer. Esperem que li 
pugueu donar suport. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Saben que 
sempre he defensat que no hi ha millor política social que la creació d’ocupació i, per 
tant, que aquest programa d’emprenedoria que tenim a la ciutat de Girona i que 
funciona bé ha de seguir funcionant bé i fins i tot millor. I que comparteixo amb la resta 
de grups de l’oposició sobretot, més que el Govern, perquè si no les partides 
pressupostàries es veurien augmentades quan presenten un pressupost que per això 
cal invertir-hi diners. Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta moció i esperem 
que el compromís que avui s’adquirirà perquè el senyor Poch ens deia que l’havia 
pactat amb el Govern doncs realment sigui efectiu i sigui una realitat i sigui una moció 
que es compleixi. Perquè mocions en aquest plenari se n’aproven moltes, però que 
se’n compleixin n’hi ha poques, per tant, esperem que aquesta sigui una d’elles. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Vázquez... 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. Gracias, señor 
Poch, compañero, por la exposición que has hecho. Girona es una de las ciudades 
más emprendedoras de España, así lo demuestra el peso que tienen sus pymes, 
pymes que nacen de una persona emprendedora, con empuje, ganas de hacer y 
decisión. Hoy en día no obstante se piensa que la emprendeduría es ser Mark 
Zuckerberg, de Facebook, Jeff Bezos, de Amazon, o Jack Ma, de Alibaba, y 
emprendeduría es mucho más. En Girona hay grandes proyectos públicos y privados 
que también apuestan por la emprendeduría. Encontramos, además de Girona 
Emprèn, los proyectos que salen de la Cámara de Comercio, del proyecto Just, del 
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Banco de Santander, de proyectos de capital privado, universidades y Parque 
Tecnológico entre otros muchos. 
 
No podemos olvidar no obstante que quien realiza una función más potente, 
internacional y reconocida es la Fundación Princesa de Girona. Haríamos bien en no 
olvidar este importantísimo actor, que algunos de ustedes quieren eliminar, pero que 
es aquel que tiene más influencia en visibilidad real. En el análisis del entorno 
emprendedor de Girona no podemos, por tanto, olvidarnos de su participación e 
influencia. Falta más apoyo, faltan más recursos y falta más especialización, falta un 
conocimiento real de las alternativas, fórmulas y participantes y falta una apuesta real 
del Ayuntamiento, pues si bien el programa Girona Emprèn tiene cierto nombre, le falta 
estructura y recursos. 
 
Apostamos por una publicación periódica, por definir un espacio conjunto de trabajo y 
encuentro para las opciones emprendedoras, por emprendedores pero también por 
mentores, inversores, universidades y escuelas de negocios, tanto desde el punto de 
vista de la emprendeduría tradicional como la tecnológica, tanto en lo que se refiere a 
economía circular como para entornos más competitivos, tanto para la emprendeduría 
social como la más comercial y tanto desde el entorno rural como para quien pone el 
foco en Silicon Valley. Por tanto, nosotros apoyaremos a esta moción. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Rodríguez... 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Bé, dins les polítiques 
actives d’ocupació evidentment l’emprenedoria i l’autoocupació són també una 
resposta als nous reptes de transformació social, generar nous productes i serveis de 
manera sostenible i amb beneficis en la millora col·lectiva són objectius que 
compartim. Tal com diu la moció i ha dit el regidor, ara fa deu anys que es va crear el 
programa del Girona Emprèn i se’n fa un balanç positiu, crec jo, pel que fa al suport a 
la creació d’empreses. Si mirem alguns anys endarrere, hi han vuitanta-dos empreses 
el 2014 que es van crear, el 2015, cent sis, noranta-dos el 2016 i suposo que 
arribarem cap a un centenar en aquest 2017. I també dintre d’aquest programa, tal 
com es va aprovar l’any passat, s’ha seguit amb un lideratge el que és la Plataforma 
de Municipis per l’Emprenedoria, on crec que hi formem part dintre del comitè 
executiu. Per tant, estem d’acord a potenciar el programa com ha dit, que hi hagi una 
millor coordinació amb tots els agents, i evidentment que hi hagi un millor finançament 
i que hi hagi estabilitat o que hi hagi equips humans d’estructura, que és una mica el 
que es pateix en alguns serveis, que puguin portar a terme tots aquests programes. 
Fomentar l’economia social i solidària i el cooperativisme entre d’altres és interessant 
pels valors també associats que comporta, l’ajut mutu, la responsabilitat, la 
democràcia, l’equitat i la solidaritat. 
 
Ara, a part de potenciar aquests programes que vostè posava o que vostès posaven, 
diríem, d’economia social i de cooperativisme, crec que no és pas contradictori, però 
hauríem d’intentar potenciar altres nínxols de mercat dels que de moment ja saben 
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segons les dades que tenim que el 95 per cent són emprenedoria sobre serveis i 
caldria potenciar potser més la indústria, que estem en un 3 per cent, i l’agricultura, 
que és un 1 per cent. També creiem que s’ha d’arribar als barris que tenen més 
desocupació. L’últim treball que ha presentat l’Ajuntament així ha demostrat que hi ha 
una sèrie de barris que tenen molta més desocupació. I dirigir-se també als col·lectius 
que més ho pateixen, que són els joves, les dones, les persones de més edat i els 
immigrants. Com es diu en l’emprenedoria, esperem de convertir les idees en actes. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Costa... 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. La 
creació d’ocupació i millorar-ne la qualitat són dos dels objectius fonamentals dels 
poders públics europeus, un dels objectius de la Unió Europea és desenvolupar una 
economia social de mercat altament competitiva i que tendeixi a la plena ocupació i al 
progrés social, es pretén crear les condicions per una recuperació de l’economia per al 
2020 basada en un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu i una major coordinació 
entre les polítiques regionals, estatals i europees. Així identifica tres prioritats 
principals per a reforçar l’economia i afrontar les obligacions de la mundialització, 
l’escassedat de recursos i l’envelliment de la població, que són desenvolupar una 
economia basada en el coneixement i la innovació, promoure una economia renovable 
més ecològica i més competitiva i un creixement inclusiu i donar suport a una 
economia creadora d’ocupació i de cohesió social i territorial. 
 
L’estratègia es marca també com a objectiu central remoure els obstacles a la 
participació de les dones en el mercat laboral i insta a posar en marxa mesures 
destinades a eliminar les bretxes de gènere a l’ocupació, a promoure una millor 
conciliació de la vida privada i laboral entre homes i dones al llarg del llur cicle vital 
(interferències) i també a combatre totes les formes de violència contra les dones entre 
les quals hi ha l’assetjament al lloc de treball. En l’actualitat Girona no se n’escapa, 
continua havent-hi greus dificultats per accedir al mercat de treball, la pobresa a les 
llars ha crescut significativament al llarg dels últims anys, el percentatge de persones a 
l’atur que estan en risc de pobresa ha augmentat molt (interferències), els salaris han 
patit una forta caiguda i la negociació col·lectiva quan existeix no aconsegueix que el 
sou s’incrementi malgrat els indicadors indiquen que l’economia millora, per això ara 
ens trobem que molts treballadors, malgrat tenir un sou, també estan en risc de 
pobresa, per altra banda la temporalitat és encara una de les grans preocupacions 
dels treballadors i les famílies i de la societat en general. Les diferències entre homes i 
dones pel que fa a la taxa d’ocupació i atur s’han reduït darrerament però continua 
sent alta i persisteix la bretxa salarial. 
 
Els joves, cada cop més formats, no troben la sortida laboral per la formació que tenen 
i si la troben és a precari. Precisament els treballadors menors de vint-i-cinc anys són 
els més disposats a marxar del país per motius laborals, el coneixement d’idiomes 
també els facilita marxar. És un potencial que perdem i que ara per ara no podem 
garantir que el recuperarem, per tant, cal donar les facilitats tant als joves que es 
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plantegen anar a un altre país, als que resten aquí com als treballadors que busquen 
oportunitats de sortir d’aquest pou que ja fa anys que dura perquè a Girona trobin el 
seu lloc. És riquesa per a la ciutat i és des de les administracions que cal actuar 
destinant-hi tots els esforços i recursos que calgui. És una inversió de futur que tot el 
potencial que tenim resti aquí i també per donar solucions en el present a tot el sector 
treballador, tinguin la qualificació que tinguin, i això passa, entre altres solucions, les 
que planteja la moció del Grup d’Esquerra-MES a la qual nosaltres donarem suport. 
 
Disposem de Girona Emprèn que dona suport a la creació d’empreses i que es finança 
amb fons propis de l’Ajuntament, però que trobem insuficients i també amb 
subvencions. El contracte programa que permet impulsar una relació de proximitat 
entre la prestació del servei social i la ciutadania situant l’eix local al centre de la 
prestació efectiva dels serveis en el seu territori, per tant, i tal com diu la moció, cal 
estabilitzar i regularitzar els treballadors que treballen en aquesta modalitat per la 
continuïtat dels projectes a llarg termini. L’economia social i solidària és una altra 
manera de fer economia, doncs dediquem-hi més esforços amb projectes municipals i 
amb pressupost suficient. Fomentar el cooperativisme és una bona eina per crear 
empresa formada per persones, físiques o jurídiques, que s’uneixen de forma 
voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, hauria d’anar acabant, 
si us plau. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): ...socials i culturals en comú... És que 
m’he aturat abans pel soroll, eh? (Interferències i veus de fons.) El desenvolupament 
local d’un territori es defineix en un procés reactivador de l’economia i dinamitzador de 
les societats locals, que mitjançant l’aprofitament dels recursos endògens existents al 
territori i la cooperació publicoprivada té com a objectiu estimular, fomentar i 
diversificar l’activitat econòmica, crear ocupació, rendir riquesa i millorar la qualitat de 
vida i el benestar de les poblacions territorials locals. Doncs som-hi. Ja està. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Es que com que m’han tallat... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): És que ha fet tot un altre minut 
més, eh? No, disculpin. Per tant, la senyora Plana... 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. En primer lloc voldria donar les 
gràcies al Grup Municipal d’Esquerra Republicana, concretament al regidor Miquel 
Poch per la voluntat d’acceptar les nostres peticions i modificacions en aquesta moció 
per tal de trobar un consens que veig que entre tots els grups municipals crec que 
mereix tot el tema del foment de l’emprenedoria del qual Girona i els seus ciutadans 
se’n puguin beneficiar. 
 
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, seguint el Pla de govern 
2017-2019 té la finalitat de consolidar un marc de treball territorial per un 
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desenvolupament econòmic sostenible i intel·ligent, socialment inclusiu creant 
empreses i ocupació de qualitat i en definitiva millorar el benestar de tots els ciutadans 
i les ciutadanes de Girona. Les polítiques de promoció de l’Ajuntament de Girona 
tenen un concepte vertebrador que és la governança, comptant evidentment amb la 
quàdruple hèlix. La quàdruple hèlix que saben vostès que intervenen els agents social 
i econòmics, la societat civil, l’Administració i el coneixement i la recerca per part de la 
universitat. La governança, doncs, entesa més que com a estructura com a conjunt de 
processos, passar de l’estructura als processos i aquesta és la solució als problemes 
que passa per trobar un marc d’acció comuna de treball i de cooperació i no tant en la 
creació d’estructures. 
 
És en aquest sentit que les polítiques de desenvolupament econòmic que portem a 
terme encaixen en aquest marc de governança de manera equilibrada i entre altres 
tenim com a eixos estratègics, entre altres, el promoure la reorientació estratègica de 
les empreses i promoure l’emprenedoria. Tot això per un objectiu clar: la dinamització i 
diversificació de l’economia, la creació i consolidació d’ocupació i la millora 
d’ocupabilitat de les persones com a base de les polítiques socials. És per això que 
des de l’Àrea de Promoció Econòmica de manera integral i totalment transversal estem 
treballant amb diferents sectors productius emergents, com deia molt bé el regidor 
Rodríguez, per tal de diversificar l’economia i el teixit productiu de la nostra ciutat i del 
nostre entorn territorial. Aquests sectors per nosaltres emergents nous serien les 
indústries culturals i creatives, el sector econòmic de la bicicleta, el sector de la 
construcció entès no tant com el tradicional sector de la construcció, sinó com a 
reactivació d’aquest sector a través de la innovació, el sector tèxtil i evidentment sense 
deixar de banda altres programes més tradicionals com poden ser el programa del 
Girona Emprèn, que ha sigut el motiu d’aquesta moció i l’Aixequem Persianes entre 
d’altres. 
 
Per tant, davant la moció que ens presenten no hi podem estar més d’acord, coincideix 
amb la nostra aposta que fem des del Govern de la ciutat per al foment i la promoció 
del teixit empresarial i per l’emprenedoria. I, per tant, quant al primer punt està clar que 
continuem treballant amb tots aquells agents relacionats amb l’emprenedoria ja siguin 
administracions, com ajuntaments, com amb altres entitats com són el Cecot, la 
diputació –també com a Administració, això–, però com a patronal catalana, la Cecot, 
el Pimec, el [#, 03:31:50], la Càtedra de Joves Emprenedors, AENTEC, etcètera. I sí 
que és veritat que com a finestreta única també ja hi estem treballant i, per tant, ho 
podem accelerar una mica més. 
Quant al punt 2... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, eh? 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Estudiarem les necessitats i augmentarem la seva 
dotació i ho podem fer amb el benentès que evidentment ho fem d’una manera 
totalment integral, com deia, pensem més amb els processos que no pas amb 
l’estructura. I és en aquest sentit que així ho hem fet: hi ha hagut un increment del 
2016 al 2017 amb emprenedoria de més de 174.000 euros, a part ja de la dedicació 
d’ordinari que fem en el pressupost. I evidentment que treballarem també per trobar un 
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marc estable de treball per facilitar la continuïtat del personal tècnic, però sempre i 
quan, amb el benentès del sentit que el marc legal això ens ho pugui permetre perquè, 
com bé saben vostès, ara per ara tenim el decret que ens limita amb el creixement de 
contractació. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar. 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Quant al punt 4 i el punt 5, simplement dir que 
evidentment estem a la seva disposició, ens posarem en contacte amb vostès per 
treballar conjuntament aquests dos punts i, per tant, donem suport a la seva moció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyor Poch... 
 
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Res, princesa a part, agraeixo el suport a tots els 
grups i que aquesta aprovació per unanimitat serveixi per poder implementar els punts 
d’acord que s’aprovaran. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
passaríem a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la moció? 
Doncs moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana - MES per 
potenciar el servei municipal d’emprenedoria. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció 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. 
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Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
19. Moció de la CUP-Crida per Girona per sancionar empreses subministradores 
de llum per talls indeguts a gironins i gironines. 
 
Malgrat el problema de la pobresa energètica ve de lluny, el cas de l'anciana de Reus 
que va morir com a conseqüència de patir aquest fenomen va fer que es convertís en 
un tema públic. A la ciutat de Girona hem sigut molts els grups i les entitats que hem 
reclamat que s'abordés la pobresa energètica com una problemàtica central de moltes 
gironines i gironins i, fruit d'aquesta pressió, finalment l'Ajuntament de Girona va 
instal·lar una prova pilot d'Oficina de Pobresa Energètica al barri de Santa Eugènia. Un 
punt que porta funcionant uns mesos amb una demanda elevada i que caldria 
formalitzar de manera definitiva el més aviat possible. 
 
Tanmateix, l'Ajuntament de Girona no ha liderat malauradament a nivell de país les 
polítiques per garantir l'habitatge i lluitar contra la pobresa energètica com sí que han 
fet altres poblacions com Badalona, Sabadell o, fins i tot, Barcelona. De fet, malgrat 
l'anunci ara fa unes setmanes de l'inici dels treballs per un Pla Local d'Habitatge, el 
cert és que aquests no han començat ni amb l'oposició ni amb les entitats, les xifres 
parlen d'un increment constant i exponencial del preu del lloguer a la ciutat, la notícia 
que l'Ajuntament començaria les expropiacions de 29 habitatges buits de bancs i 
promotores (maig 2017) ha quedat paral·litzada, les crítiques a l'especulació 
immobiliària creixen dia rere dia i, en l'àmbit de la pobresa energètica, no s'han pres 
mesures per sancionar les multinacionals energètiques que prioritzen els seus 
beneficis als mínims dignes de vida de la gent. 
 
En aquest sentit, és important veure com fa uns dies es va saber que l'Ajuntament de 
Sabadell ha rebut una sentència favorable respecte a les sancions que ha anat 
interposant contra Endesa per talls de subministrament indeguts a ciutadans de la 
ciutat. Unes sancions que s'han tramitat des dels mateixos serveis que té a disposició 
l'Ajuntament i que han servit per situar el dret a l'habitatge digne al centre de la 
discussió política. Aquesta sentència ha fet que d'altres ajuntaments hagin iniciat 
procediments similars d'acord amb la part de la llei catalana que no ha estat suspesa 
pel Tribunal Constitucional espanyol. 
 
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Girona l'adopció dels següents ACORDS: 
1.- Iniciar un procediment per sancionar les empreses subministradores de llum quan 
aquestes realitzin talls indeguts a gironins i gironines a través de l'actual Punt 
d'Informació Energètica i els serveis jurídics de l'Ajuntament. 
2.- Iniciar de forma immediata el treball per concretar un Pla Local d'Habitatge que 
segueix encallat i sense que puguem conèixer com es redactarà ni quina participació 
de les entitats tindrà. 



171 
 

3.- Garantir que el proper pressupost municipal tindrà un increment en les polítiques 
públiques d'habitatge i de lluita contra la pobresa energètica. 
4.- Formalitzar que l'Oficina de Pobresa Energètica deixarà de ser pilot per convertir-se 
en un servei estable i públic de l'Ajuntament de Girona. 
5.- Estudiar la possibilitat que aquesta Oficina tingui descentralitzacions en altres barris 
de la ciutat. 

 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la moció 
que porta el número 19, en aquest cas la presenta CUP - Crida per Girona respecte a 
sancionar empreses subministradores de llum. La senyora Laia Pèlach... 
 
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, moltes gràcies, alcaldessa. A la 
nostra ciutat actualment disposem a través de l’Ajuntament d’un punt d’atenció 
energètica que concretament és a Santa Eugènia. Això és una situació podríem dir 
provisional o pilot que ve derivada del pla comunitari que hi ha en aquest barri, és 
provisional perquè només està prevista per cinc mesos, perquè només està en un barri 
i perquè realment pràcticament no té publicitat o no disposa d’eines de difusió, aquest 
punt d’atenció energètica. Per tant, podríem dir que té una situació realment precària. 
 
Això, en canvi, es contraposa, diguéssim, amb la gran demanda d’assessorament 
especialitzat que està rebent aquest punt i ha fet que estigui realment ben valorada 
pels usuaris. Una tasca que de fet complementa una tasca que ja fan els serveis 
socials d’aquest Ajuntament que és sobretot per evitar els talls de llum utilitzant les 
lleis aprovades pel nostre Parlament, que preveuen i faciliten evitar aquests talls de 
llum. 
 
Nosaltres el que demanem amb aquesta moció és, a partir d’aquesta context, en 
primer lloc que es tiri endavant un protocol per evitar aquests talls de llum que com 
deia tot i que tenim ja unes eines i una llei que preveu sistemes per evitar-ho, doncs 
encara..., i que habitualment funcionen, encara es donen en algunes ocasions talls a la 
nostra ciutat, per tant, gent que de cop i volta veu que no té subministrament elèctric o 
de gas a la seva llar, i tenim altres dificultats també per disposar d’aquest 
subministrament, sobretot en situacions de precarietat habitacional. 
 
Per tant, nosaltres el que demanem és que s’iniciï un protocol utilitzant aquells que ja 
han funcionat en altres municipis com és el cas de Sabadell, on ja hi han sentències 
que..., per tant, tenim un precedent que ens és molt útil i, per tant, s’utilitzi aquest per 
establir aquest procediment. Però al mateix temps demanem que això s’emmarqui 
amb una possibilitat de formalitzar i de donar estabilitat i recursos en aquesta oficina 
energètica que ara mateix té certa precarietat i buscar fórmules per descentralitzar la 
seva activitat i fer-la arribar a tots els barris. Això, més establir aquest procediment 
sancionador per talls indefinits. I tot això també ho volem emmarcar..., perquè és 
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evident que la pobresa energètica va absolutament lligada a les polítiques d’habitatge i 
per això també demanem en alguns punts d’aquesta moció emmarcar-ho en el futur 
Pla local d’habitatge i vincular, per tant, tots els recursos que es puguin posar en 
aquesta oficina contra la pobresa energètica, els recursos necessaris a les polítiques 
d’habitatge. 
 
Aquestes són les peticions que fem a la nostra moció i, per tant, demanem el suport de 
tots els grups municipals. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Home, hem de 
dir..., i ara la senyora Pèlach al final n’ha fet referència, parlen més d’habitatge al final 
que de pobresa energètica, en allò que demanen, no? Hi estem d’acord, jo crec que 
amb el Pla local d’habitatge hem estat tots d’acord que és necessari, tots vam rebre 
amb satisfacció quan per part de l’alcaldessa se’ns va dir que començaven estudi per 
fer un pla i és veritat que aquí això s’ha quedat amb res i que, per tant, estem a 
l’espera. En aquest sentit nosaltres ens abstindrem a la seva moció sobretot i, a més, 
m’ho han sentit defensar ja en altres moments, no creiem que la manera de solucionar 
–i és a l’únic punt que parlen de temes d’energia, senyora Pèlach– sigui sancionar. 
Nosaltres creiem que hi ha altres maneres per incentivar que no passin aquestes 
circumstàncies, creiem que sancionar per sancionar, que ja sé que els agrada molt a 
vostè, no soluciona el problema i fins i tot a vegades l’agreuja i, per tant, en aquest 
sentit nosaltres no estem d’acord amb el punt 1 de la seva proposta tal com els dic, 
però sí que estem d’acord amb el tema del Pla local d’habitatge, sí que estem d’acord 
que realment alguna cosa hi hem de fer i que s’hi ha de treballar i també que hi ha una 
paràlisi en el Govern de moltes coses que se’ns havia dit que se’ns presentarien i que 
ara per ara encara desconeixem, fins i tot desconeixem si hi estan treballant o no hi 
estan treballant. Per això, com li deia, ens abstindrem a la seva moció. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Vázquez... 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, alcaldesa. Bien, a estas alturas es 
incuestionable que la gestión del suministro de luz en la ciudad es un problema, es un 
problema no resuelto, especialmente en algunos barrios. La moción, no obstante, no 
versa tanto sobre este tema, sino sobre los usos y suministros individuales de los 
ciudadanos, y más concretamente sobre aquellos que no disponen de recursos para 
poder disponer del suministro básico. Se tiene que trabajar de manera conjunta entre 
los suministradores de energía y la oficina para detectar y resolver situaciones de 
vulnerabilidad, este es el camino en que trabaja la oficina y que va implementando 
mejoras desde su creación. Entendemos que para evitar situaciones como la de la 
vecina de Reus la comunicación tiene que ser fluida y que sin duda hacen falta 
mecanismos de revisión y mejora de la comunicación entre todos los actores. Si se 
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constata una falta de información intencionada o una opacidad calculada entre los 
proveedores y la oficina, también es lógica la existencia de mecanismos de denuncia y 
asunción de responsabilidades. 
 
Por otro lado, la redacción del plan de vivienda es una necesidad urgente en la ciudad 
y desde el Grupo de Ciutadans pedimos que se aceleren los trabajos y se defina la 
participación de todos los actores que tengan una línea política marcadamente social y 
sirva para ir reduciendo los problemas en el entorno de la vivienda que existe en 
Girona. Somos conscientes que estamos muy lejos de la solución ideal, pero cuanto 
más tiempo pasa sin un plan de vivienda y unas acciones decididas, más nos estamos 
alejando y más desigualdades y situaciones de exclusión se generan. 
 
Lo que no acabamos de ver en el texto de la moción es el punto de la 
descentralización de la oficina de pobreza energética en una ciudad de la medida de 
Girona, pues entendemos que incrementaría los gastos y podría llegar a desvirtuar su 
función. Pues con su gestión centralizada en la actual oficina se pueden realizar las 
mismas funciones que ubicando una por barrio pero mantiene la eficacia y el rigor 
presupuestario. 
 
Y, señor Salellas, le vamos a votar a favor demostrándole que nosotros votamos en 
coherencia y no según el partido que presenta las mociones, incluso contradiciendo a 
sus parlamentarios. 
Gracias. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Paneque... 
(Interferències.) 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): No tinc sort avui. Utilitzo el de la... Sí, sembla 
que millor. El nostre grup municipal donarà suport a aquesta moció, m’agradaria 
repassar els diferents punts d’acord i motivar el perquè hi donem suport. El primer és 
pel procediment sancionador a empreses subministradores, si es produís un tall de 
llum efectivament d’aquest tipus sense..., amb l’informe social i, per tant, de manera 
indeguda, nosaltres estem d’acord a sancionar. També li haig de dir que en la nostra 
experiència dels mesos de govern això no s’ha produït i en dos casos on es va produir 
per error, en poques hores s’havia restablert el subministrament. Per tant, en els casos 
que així fos pensem que sí. 
 
Diferent és quan parlem d’ocupacions a talls de subministraments per motius 
d’exclusió. I en tema d’ocupacions sí que els vull recordar que el protocol per actuar en 
ocupacions de pisos està aprovat i vigent i que, per tant, entenc que s’ha d’aplicar i en 
aquests casos és cert que els subministraments és realment més complex perquè no 
hi ha ni l’alta dels comptadors. Per tant, recordo que aquest protocol està vigent i que, 
per tant, es pot utilitzar. 
 
Respecte al Pla local d’habitatge li haig de dir que aquest és el punt on segurament 
estem més d’acord perquè nosaltres donem per bo i per complet i per un treball 
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excel·lent el treball que va fer la cooperativa Lacol i, per tant, pensem que d’aquest 
treball hi ha material suficient per desenvolupar el Pla local d’habitatge. Només els 
recordo que hi ha tres blocs de mesures molt transversals, hi ha tot un bloc que parla 
de la borsa de mediació, de programes de cessió d’habitatge... Llavors hi ha un altre 
bloc que hi ha tant mesures penalitzadores, que vostès en parlen, multes coercitives, 
d’expropiació, disciplina amb relació a la manca de conservació d’habitatge, 
declaracions d’habitatges..., és a dir, és un treball molt complert, molt transversal que 
ens sembla a criteri nostre que dona la informació més que suficient per desenvolupar 
aquest Pla local d’habitatge. I si no fos així tenim també tot el treball del Pla territorial 
sectorial d’habitatge de la Generalitat de Catalunya on de fet és un treball similar, la 
seva diagnosi és similar i on també ens apunten mesures que podríem aplicar des de 
l’Ajuntament de Girona. 
 
Sobre el pressupost municipal, els recordo també que no sempre els recursos 
necessaris per aplicar polítiques d’habitatge les veiem en el pressupost municipal. 
Recordem que hi ha Vivendes de Girona, recordem que hi ha partides dotades 
suficientment com per poder assumir algunes d’aquestes polítiques d’habitatge. I 
recordem també que vàrem deixar les bases aprovades per poder contractar un 
treballador més a l’Oficina Municipal d’Habitatge que s’encarregués exclusivament de 
pobresa energètica. 
 
I finalment respecte..., no, finalment no, el punt número 4 sobre convertir-lo en un 
servei estable, evidentment nosaltres vàrem impulsar amb molta força aquesta prova 
pilot o aquesta llavor, aquest inici, per tant, totalment d’acord. I respecte a la 
descentralització, sí que pensem que en l’inici d’un nou servei municipal és bo que 
aquest es desenvolupi principalment en un lloc físic i que quan tingui uns mesos o un 
any de rodatge es pugui assumir, igual que s’ha fet amb atenció ciutadana o amb el 
Servei Municipal d’Ocupació, es pugui assumir una descentralització cap als centres 
cívics, que creiem que és el lloc més adequat per tal de descentralitzar els serveis a la 
ciutadania. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, el senyor 
Terés. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, voldria 
començar el posicionament del nostre grup municipal fent referència a una afirmació 
que s’ha fet en la moció anterior. Abans es deia, quan parlàvem d’emprenedoria, que 
la millor política social és la creació d’ocupació i això es repeteix habitualment, però 
avui dia ja sabem que no és cert. És a dir, hi ha molts treballadors que tenen 
ocupacions de baixa qualitat que no poden arribar a final de mes i, per tant, els 
subministraments energètics en són una conseqüència, la impossibilitat de fer-hi front. 
Perquè, a més a més, veiem com cada vegada aquests serveis energètics o serveis 
que són d’us obligatori per a la ciutadania representen cada vegada més un 
percentatge més elevat del salari de les persones. Per tant, ja no és veritat que allò 
que l’ocupació és la millor política social, en tot cas hauríem de dir l’ocupació de 
qualitat és la millor política social. 
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I això em serveix per saltar pròpiament al que seria el fons de la moció, ens parla de 
dues qüestions que tenen molt a veure, la pobresa energètica i l’habitatge, tenen tant a 
veure que si no recordo malament la Taula de Pobresa Energètica que es va crear el 
2013 de fet diria que es va acabar integrant dins de la taula d’habitatge i, per tant, es 
va creure en el seu moment que estaven intrínsecament lligades el dret a l’habitatge i 
evidentment el dret a un habitatge amb els subministraments que són necessaris 
perquè l’habitatge sigui de qualitat. Totalment d’acord amb el plantejament que fa la 
moció. 
 
Sí que diré que tot allò que té a veure amb el tema d’habitatge entenc que s’hi farà 
front des del Pla local d’habitatge, de fet, hem vist com aquesta setmana passada diria 
que vam poder saber que el Govern encarregava la redacció d’aquest Pla local 
d’habitatge, s’externalitzava. I el que nosaltres haguéssim preguntat al torn de 
preguntes –i aprofito ja per fer-ho ara– és saber amb quines condicions, amb quins 
terminis, conèixer una mica més el detall d’aquest encàrrec que s’ha fet extern per la 
redacció del Pla local d’habitatge i saber quan es podrà posar en funcionament perquè 
el mandat cada vegada té menys temps per permetre la seva posada en 
funcionament. 
 
Amb relació a tot allò que té a veure amb els subministraments energètics, doncs 
estem d’acord amb allò que proposa la moció, estem d’acord amb la capacitat 
sancionadora dels ajuntaments, i més ara que hem vist que és possible, cosa que molt 
sovint se’ns deia que no era possible i tal, veiem que sí que és possible perquè hi ha 
ajuntaments que ho fan, per tant, quan sigui necessari que es faci, però també 
voldríem demanar que es potenciïn les companyies que fan bé les coses. Hi han 
companyies elèctriques, com Som Energia, per exemple, que tenen bones pràctiques 
en aquest camp i que tenen programes per fer front a la pobresa energètica i com es 
pot fer que les companyies adoptin bones pràctiques, creiem que incorporant clàusules 
en la contractació en les clàusules de contractació que fomentin aquestes bones 
pràctiques per part de les companyies. És una manera que des de l’Ajuntament 
puguem vetllar perquè facin bé la feina. 
 
Doncs en qualsevol cas, per tot el que hem explicat i que s’ha fet referència, el nostre 
vot serà favorable. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora 
Palau... 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en primer lloc, ja 
anunciem el nostre vot favorable a aquesta moció i sí que fer algunes consideracions i 
no vull repetir-me perquè moltes coses ja s’han anat dient i així anirem de cara a la 
feina. Evidentment estarem amatents a qualsevol tall de llum que es doni a la nostra 
ciutat, a hores d’ara, a dia d’avui, no n’hi ha hagut cap que es doni que no hi hagi un 
informe de serveis socials, si en aquest moment hi hagués un tall de llum a una 
família, a una «vivenda» i no s’hagués demanat com pertoca un informe de serveis 
socials, automàticament iniciarem aquella acció jurídica que pertoqui per denunciar 
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l’empresa que ho faci. Per tant, estem en la línia de l’Ajuntament de Sabadell i de la 
línia que pertoca legalment, que ens pertoca fer. 
 
Quant al Pla local d’habitatge, doncs és una de les prioritats polítiques d’aquest 
Govern i així ho vàrem manifestar i recordo que va haver-hi una reunió de portaveus 
on es va anunciar que començàvem a treballar conjuntament tot el tema de l’habitatge 
a la nostra ciutat. El que s’ha fet en aquests moments, que potser per això dona la 
sensació que encara no s’ha treballat però hem començat ja a treballar, hem fet 
diferents reunions amb vàries àrees de l’Ajuntament que estan implicades en tot el 
tema de l’habitatge i ho liderem més, en aquests moments, des de la UMAT, perquè el 
que s’està fent és recollir totes les dades per poder fer una anàlisi ben fidedigne, ben 
estricte de la situació. I, a partir d’aquí, definir quins objectius i estratègies hem de fer 
per avançar en tot el tema de l’habitatge a la nostra ciutat i en aquell moment serà 
quan òbviament entraran a formar part del debat i de les aportacions des dels 
representants municipals, entitats, veïns, tots aquells actors que creiem convenients 
que hi participin perquè amb la seva veu puguem avançar amb un pla local d’habitatge 
totalment estricte i fidedigne a la nostra realitat. 
 
El senyor Terés preguntava si havíem externalitzat o no, potser..., o no s’ha sabut 
explicar bé, el que s’ha fet és contractar una persona per reforçar en aquest moment la 
UMAT durant un temps molt limitat de temps per poder extreure el màxim de dades 
possibles i per tenir aquesta anàlisi el més aviat possible de la situació real de la 
nostra ciutat. 
 
Quant a l’oficina d’eficiència energètica, l’any passat ja existia, però aquest any es 
concreta molt més la seva activitat per la qual cosa també té una part de pressupost 
per l’oficina en si. Però també dir-los que ens hem presentat la convocatòria que com a 
programa d’estalvi energètic té la diputació, que ens permetrà tenir més informació i 
actuar de forma molt més detallada en aquells casos que siguin necessaris. 
 
I acabo ja. Amb la qual cosa en l’aspecte de descentralitzar aquesta oficina creiem que 
quan tinguem més valors i més anàlisis de tot aquest estudi des de la diputació, des 
d’aquest programa i des de la nostra pròpia oficina, si en algun moment veiem la 
necessitat de descentralitzar-ho en algun barri concret, doncs no estem tancats a fer-
ho. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
alguna... Sí? 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, respondré breument. 
Simplement dir que el sancionar, diguéssim, és aplicar la llei, que en determinats 
casos tant defensen, per tant, és simplement el que està previst en la llei i en aquest 
cas creiem que quan es dona realment tenim motius més que suficients per fer 
aquesta sanció. El que demanem és que des d’aquesta oficina, diguéssim, s’estableixi 
quin seria el procediment a seguir, per tant, d’alguna manera tinguem la feina feta per 
si es donen casos que jo crec que en alguna ocasió sí que hi han sigut. Hauríem de 
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discutir si realment formen part o no exactament d’aquest perfil que dèiem. Llavors 
això és una de les funcions com moltes altres, també el tema de les bones pràctiques 
em sembla una bona idea que podria fer aquesta oficina energètica dins d’una situació 
més estable i més segura. 
 
Estic d’acord que tenim eines més que suficients amb els estudis que tenim per tirar 
endavant mesures en temes d’habitatge i evidentment també nosaltres entenem 
completament i ho han defensat també tots vostès que la pobresa energètica s’ha 
d’emmarcar..., les polítiques de pobresa energètica o de lluita contra la pobresa 
energètica s’han d’emmarcar en aquestes polítiques d’habitatge. I crec que sí, que 
tenim..., no comparteixo, diguéssim, aquest allargament innecessari de recollida de 
dades i em sembla que seria hora que comencéssim a posar accions en marxa. 
I per matisar el tema de la descentralització, no es tracta de més recursos, sinó 
simplement utilitzant el model com per exemple de [l’ALIAC #, 03:53:43] en què els 
professionals es desplacen als centres cívics per acostar-se als barris, que ens sembla 
imprescindible en una mesura com aquesta. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
passaríem a la votació d’aquesta moció. 
Vots a favor de la moció? 
Moltes gràcies. Disculpin. 
Abstenció? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del 
Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, la moció que presenta la 
CUP - Crida per Girona per sancionar empreses subministradores de llum per talls 
indeguts a gironins i gironines. 
 
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 
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Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
 
20. Moció que presenta el grup municipal de PSC-PM per l'establiment de 
mesures per afavorir la inspecció tècnica dels edificis de la ciutat de Girona. 
 
La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) és una obligació de la propietat que afecta a: 
 
"Qualsevol edificació o construcció catalogada o protegida amb independència de la 
seva antiguitat i règim de protecció. 
"Tota edificació d'ús residencial amb una antiguitat superior als 45 anys 
"Totes les edificacions que, amb independència de l'antiguitat i de l'ús, vulguin acollir-
se a ajudes públiques per a la conservació, millora de l'accessibilitat o eficiència 
energètica. 
 
La normativa que contempla aquesta obligació es regula a l'article 16 de la llei estatal 
d'ordenació de l'edificació (LOE), que estableix l'obligació de la propietat de conservar 
en bon estat l'edificació mitjançant un ús adequat i manteniment, d'acord amb les 
inspeccions tècniques regulades a Catalunya. 
 
La Llei del dret a l'habitatge estableix en el seu article 28.3 que els continguts i la 
vigència de les inspeccions tècniques dels edificis d'habitatges s'han de determinar per 
reglament. Així mateix, l'article 22 preveu que, per aconseguir uns nivells elevats de 
qualitat del parc immobiliari residencial, el departament competent en matèria 
d'habitatge ha de promoure, entre altres qüestions, programes d'inspecció tècnica dels 
edificis d'habitatges. 
 
En aquest sentit, la disposició addicional desena d'aquest cos normatiu estableix que 
el Govern ha de determinar els continguts i programes de la Inspecció Tècnica dels 
Edificis dins l'any posterior a la data de publicació de la Llei del dret a l'habitatge al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquest desenvolupament reglamentari es va efectuar mitjançant el Decret 67/2015 de 
5 de maig , per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels 
edificis d'habitatges, mitjançant les Inspeccions Tècniques (ITE) i el llibre de l'edifici. 
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El programa d'Inspeccions Tècniques obligatòries de la Generalitat de Catalunya 
estableix que la inspecció és obligatòria per als edificis plurifamiliars d'habitatges i 
segons llur antiguitat, per la qual cosa se'n determina el calendari corresponent. Sens 
perjudici d'això, els programes o les ordenances locals podran contenir previsions mes 
àmplies i exigents. Els terminis màxims previstos per demanar a l'administració 
competent el certificat d'aptitud corresponent, seguint el procediment que preveu el 
Decret, són relatius segons l'any de construcció. Però en tot cas sempre s'ha de 
tramitar quan l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat. 
 
Circumstància que ens consta avui succeeix a diferents edificis a Girona i que 
n'afectarà d'altres els pròxims anys. 
 
L'antiguitat dels edificis es pot acreditar per qualsevol mitjà que sigui vàlid en dret. 
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les entitats locals poden prioritzar les 
inspeccions tècniques dels edificis i declarar llur obligació de sotmetiment a inspecció 
tècnica, encara que no hagin assolit l'antiguitat que preveu l'apartat 1, quan entrin en 
qualsevol dels supòsits següents: Existència de deficiències estructurals o 
constructives o en les instal·lacions, existència de situacions de risc per a les persones 
o els béns, o qualsevol altra causa degudament justificada. Estar situats en àrees de 
conservació i rehabilitació de les que preveu la Llei del dret a l'habitatge. 
 
El cost econòmic derivat de la Inspecció Tècnica obligatòria és a càrrec de les 
persones obligades a la realització de la inspecció, propietaris de l'immoble o 
comunitats de propietaris. Sense eximir de l'obligació l'estat econòmic de l'obligat, el 
que dificulta en moltes ocasions el compliment de l'obligació, que a més de poder 
comportar sancions econòmiques, pot dificultar la tramitació de negocis jurídics com la 
compravenda o la constitució d'hipoteca sobre els immobles. 
 
Atès que a la nostra ciutat hi ha gran quantitat d'immobles que estan obligats a passar 
aquesta Inspecció Tècnica i que alguns per diferents circumstàncies, principalment 
econòmiques, no han pogut complir amb aquesta obligació. 
 
Atès que la rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials i que un 
manteniment deficient dels edificis perjudica la salut del veïnat i malmet els habitatges, 
fet que es tradueix en un espai públic deteriorat i una qualitat de vida pitjor de la 
comunitat. 
 
Per tot això, Proposem al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Elaborar el cens d'immobles obligats a la redacció de l'informe de la 
inspecció tècnica (ITE) a la ciutat de Girona i que no han complert encara amb aquesta 
obligació. 
SEGON.- Conjuntament amb els Col·legis Professionals, impulsar la creació d'una 
borsa de professionals que a cost reduït puguin realitzar els informes tècnics en tots 
aquells casos acreditats, de vulnerabilitat econòmica. 
TERCER.- Crear una nova partida per als Pressupostos 2019 amb recursos 
municipals per a Ajuts a l'habitatge digna i rehabilitació a la ciutat de Girona, quan 
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s'acrediti per informe de Drets Socials situacions de vulnerabilitat econòmica. (Segons 
Proposta inclosa en el Treball de Cooperativa La Col). 
QUART.- Establir les bases d'una línia de subvencions per la redacció de l'informe de 
la inspecció tècnica (ITE) en casos de vulnerabilitat socioeconòmica. 

 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, a la moció que 
porta per número el 20 del punt de l’ordre del dia, que en aquest cas la presenta el 
Grup Municipal del PSC, el senyor Martín. 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. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Presentem avui 
la moció sobre les ITE dels edificis, però en aquest cas per habitatges de famílies amb 
vulnerabilitat socioeconòmica. La finalitat de la inspecció amb el seu corresponent 
certificat d’aptitud és garantir la seguretat de les persones, cal que Girona tingui un 
parc immobiliari amb bona salut. Per aconseguir-ho hem d’assimilar la cultura del 
manteniment dels nostres edificis. I faré algunes reflexions amb relació al decret. 
 
La primera, és una inspecció de tipus visual, és el primer pas per detectar lesions. 
Segona, és a edificis d’habitatges de més de quaranta-cinc anys d’antiguitat; a data 
d’avui estan cridats a la revisió els lliurats als seus propietaris l’any 71, o sigui, en 
època final franquista. Tercer, és obligatori per acollir-se a futures subvencions o ajuts 
amb l’Administració. 
 
Aquesta moció es centra en les deficiències molt greus i greus per ser les que 
requereixen una actuació urgent per posar en risc les persones. La redacció de 
l’informe també comporta uns costos d’honoraris i de taxes que en el cas de famílies 
amb vulnerabilitat són inassumibles. La moció denuncia la situació que pateixen 
aquestes famílies gironines que viuen en edificis que han de passar la ITE i que si no 
podrien ser multades. 
 
Aquesta és una moció d’arquitectura social i proposa, primer, conèixer l’estat de la 
qüestió, tenim recursos, l’Ajuntament disposa dels serveis socials, Oficina Municipal de 
l’Habitatge, tècnics, la UMAT, el mapa socioeconòmic i una bona relació amb els 
col·legis professionals afectats i amb el defensor dels ciutadans, que tots ens han 
donat el seu suport. Esperem que el resultat de la consulta creuada no doni cap 
resultat, però desgraciadament la realitat és ben diferent. 
 
Segon, impulsar la creació d’una borsa de professionals que vulguin redactar els 
informes a aquests veïns acreditats i afectats segons els informes dels serveis socials 
que estarien en situació de vulnerabilitat econòmica. 
 



181 
 

I tercer, després de tota aquesta diagnosi, proposem a més a més la reserva de 
recursos econòmics per fer front a mesures cautelars de les deficiències declarades 
com a molt greus o greus perquè són les que posen en risc les persones. 
 
I per acabar us demano el vot favorable a aquesta moció. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Crec que 
aquesta és una moció en positiu que busca ajudar aquelles persones més vulnerables 
a poder complir amb la llei en el moment de fer aquestes ITE, les inspeccions 
tècniques del seu edifici. Crec, a més, que s’adequa a la realitat, perquè en allò que 
demana és molt específica a l’hora que s’acrediti per part del departament 
corresponent i en aquest cas del tema de serveis socials, doncs, aquestes situacions 
de vulnerabilitat, per tant, no parla de tenir una partida pressupostària per donar 
subvencions a tothom, sinó aquells que realment ho necessiten, que implica també els 
col·legis professionals perquè ajudin en aquesta tasca. 
 
I, per tant, en aquest sentit el meu grup hi donarà suport i esperem que tiri endavant i 
que aquesta nova partida als pressupostos del 2019 sigui una realitat juntament amb 
altres partides que hem anat aprovant no només en aquest Ple, sinó en altres plens. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. La senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. La Inspecció tècnica dels 
habitatges és una obligació, com vostè ha dit, regidor, dels propietaris dels edificis que 
tenen més de quaranta-cinc anys i, en aquest sentit, i atès que en ocasions els edificis 
més antics són aquells que menys manteniment tenen i a l’hora més necessitat 
requereixen, creiem que és imprescindible una bona inspecció que indiqui l’estat de 
conservació d’aquests edificis. 
 
Aquests immobles de més edat sovint són on es concentren menors rendes i donat 
que la inspecció és imprescindible creiem que no pot quedar-se sense fer cap ITE per 
una possible baixa capacitat econòmica dels seus propietaris. Creiem que és 
imprescindible que l’Ajuntament posi al seu abast els recursos que permetin una bona 
inspecció d’aquests edificis i entenem, per tant, que aquesta moció cobreix la part més 
important de les necessitats que giren al voltant de la inspecció tècnica dels edificis de 
la nostra ciutat i, per tant, com no pot ser d’una altra manera, comptarà amb el nostre 
vot favorable. 
Merci. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach... 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. 
Nosaltres li votarem a favor perquè creiem que realment és hora ja de deixar 
d’escudar-nos, diguéssim, en els múltiples informes d’habitatge i passar a l’acció. 
Tenim moltíssimes famílies, i el senyor Terés ho deia, tant si treballen com si no, 
incapaces de fer front a despeses per mantenir la llar i això pot suposar fer-hi front a 
despeses de lloguer, que incrementen mes rere mes els seus preus o encara, 
evidentment, a despeses d’hipoteca –tenim encara moltes famílies atrapades en 
aquesta situació–, els subministraments, com feia referència fa un moment, o també 
evidentment aquesta inspecció, aquest informe d’inspecció tècnica absolutament 
necessari. 
 
Davant d’això ara mateix la veritat és que no s’estan fent ni propostes ni a curt, ni a 
mig, ni a llarg termini per resoldre aquesta problemàtica per mantenir una llar, que com 
dèiem és molt àmplia i aquesta és una petita part. I, en canvi, veiem que l’aposta 
exclusiva, per exemple, pel turisme, que és un sector altament precaritzant el que fa és 
el que ens deia fa un moment el company Martín, que fins i tot aquella gent que 
treballa es trobi en situació de no poder afrontar despeses com aquesta. En aquest 
cas, concretament, a més, aquestes dificultats per assumir aquest informe poden 
generar problemes i tensions a tota una comunitat de veïns perquè com que la depesa 
l’ha de fer la comunitat de veïns, el fet que siguin uns quants els veïns que no puguin 
afrontar dificulta i posa tensió a tota la comunitat de veïns. 
 
Per això ens sembla importantíssim que es posi fil a l’agulla i per això evidentment li 
donarem suport, perquè entenem, a més, que és una proposta necessària i assumible 
perquè, com dèiem, realment no estem demanant una gran despesa, perquè a més a 
més entenem que tal com està redactada es pot concertar tècnicament com es 
consideri oportú i perquè, a més a més, subvencions com aquestes o ajudes com 
aquestes s’han donat i s’estan donant en altres municipis i, per tant, simplement hem 
de fer allò que està funcionant en altres municipis, aplicar-ho també aquí. 
 
Per tant, tot el suport a la seva moció. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. I el senyor 
Poch... 
 
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot li anunciem 
que des del Grup d’Esquerra-MES li donarem suport a la moció que presenten tenint 
en compte que és un primer pas. Perquè la inspecció tècnica dels edificis no és el 
problema, el problema és detectar deficiències greus i molt greus, que això sí que 
realment hi ha un cost important a l’hora de fer aquestes reparacions i estem parlant 
de seguretat de les persones, estem parlant de vulnerabilitat. I això porta que 
segurament l’Ajuntament ha de posar alguna eina a disposició de cara a poder 
solucionar problemes concrets en edificis concrets. Estem parlant de comunitats de 
propietaris amb edificis que tenen ja molts anys, que no han fet els manteniments que 
havien d’haver fet i que apareixen deficiències, apareixen patologies en façanes que 
poden produir despreniments, etcètera, i que en moments determinats s’ha de vetllar 
per la seguretat, s’han de fer segurament cautelarment algunes actuacions, però que 
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implica una actuació en un edifici. És clar, en aquests edificis hi ha gent amb 
vulnerabilitat que no té la capacitat econòmica per poder-ho fer. Després jo crec que 
aquest és el problema real. 
 
El que sí que és cert és que aquest primer pas de promocionar i ajudar que es facin 
aquestes inspeccions és per conèixer exactament quina és la situació i, primer, amb 
l’inventari, que si s’aconsegueix l’inventari amb tots els edificis que haurien de passar 
la inspecció i no l’han passat i l’Ajuntament el té. L’Ajuntament pot posar algun tècnic a 
estudiar això, permet que amb algunes inspeccions que es poden fer prèvies o unes 
preinspeccions en edificis es puguin detectar patologies que s’han de solucionar i 
possiblement l’Ajuntament pot ajudar després amb una segona fase que si realment hi 
ha moltes famílies vulnerables, doncs que els pugui ajudar de cara que es pugui 
solucionar el problema i es puguin reparar aquests edificis. Amb tot el que hem dit els 
donarem suport. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. El senyor 
Alcalà... 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Votarem a favor de la 
seva proposta perquè coincidim plenament que el dret a l’habitatge és ara mateix un 
dels principals reptes que tenim i quan parlem de repte ens referim tant a millorar 
l’oferta i el preu per garantir l’accés a l’habitatge com també per la qualitat que ha de 
tenir aquest habitatge. Estem plenament compromesos a mirar el parc d’habitatges de 
la ciutat i per això l’alcaldessa va encarregar la redacció del Pla local d’habitatge de 
2019 on hi són implicades diferents àrees, tal i com ha comentat la regidora en la 
moció anterior. Ara s’estan fent els estudis i precisament també, com s’ha comentat 
per part del regidor Terés, la Junta de Govern Local va aprovar la contractació d’una 
persona per tal d’accelerar aquests treballs. 
 
Aquest pacte es començarà a aplicar l’any que ve i precisament el que volem és que 
sigui un document amb aportacions de diferents sectors que l’enriqueixin i que el facin 
el més complet possible. Una de les línies previstes que introduirem serà aquesta línia 
d’inspeccions, la tècnica, la ITE, de manera que puguem facilitar als propietaris, ja que 
són els propietaris els responsables de passar-la, d’habitatges al seu compliment. És 
també molt encertat fer-ho en col·laboració amb el col·legis professionals amb els 
quals hem contactat i ens han dit que disposen d’eines d’ajudes econòmiques que 
se’ns dubte podem aprofitar. 
 
Aquesta moció va, doncs, en la línia engegada per aquesta Govern de prioritzar les 
polítiques d’habitatge tant pel que fa a l’accés com els seus controls de qualitat i 
coincideixen també amb el període temporal amb el que hem dotat amb el pacte que 
ha de començar el 2019. Per tot això, li votarem a favor. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. El senyor Martín, 
si vol fer alguna... 
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Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Només el més 
sincer agraïment a tots vosaltres per tot el temps dedicat per escoltar-nos i escoltar la 
meva persona amb relació a aquest tema i que fem un pas amb aquest llarg camí que 
tenim per endavant, com deia el senyor Poch. 
I gràcies igualment. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla passem a la votació d’aquesta darrera moció. 
Vots a favor de la moció? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal del Partit dels Socialistes de 
Catalunya per l’establiment de mesures per afavorir la inspecció tècnica dels edificis 
de la ciutat de Girona. 
 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció 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. 
 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. I ara, doncs, 
passaríem a la part de control. Part de control no... fins després a precs i preguntes, 
d’acord. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Una sola pregunta. Hem vist que 
s’han impulsat les bases pel que fa a les fires, les atraccions de cara a la Devesa del 
2018. Ens agradaria saber si això ja certifica, per tant, que el model de fires serà el 
mateix pel que fa a l’ocupació de la Devesa durant el període de la Festa Major de 
Sant Narcís d’aquesta ciutat. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pèlach... 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, hem detectat un 
decret, diguéssim, que demostra que es van aportar uns vint mil euros al Rally Costa 
Brava, ens preocupa no només el fet en si, que tampoc és que sigui gaire del nostre 
«agrat», però sobretot perquè aquest esdeveniment practica la cosificació de les 
dones i exposa dones com a complement dels cotxes. Llavors això ens preocupa i el 
que sí que demanaríem és que com a mínim, com a mínim, quan es destinen vint mil 
euros a un esdeveniment com aquest es condicionin aquestes aportacions a un 
compliment estricte del dret a la igualtat i a la dignitat de les dones... 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, a què es refereix quan 
diu l’exposició de les dones, concretament? 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Home, del fet que apareguin les 
dones com a complement dels cotxes quan en realitat no tenen cap funció en un 
escenari més enllà de... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Com a hostesses, és que no ho 
veig gaire... Vull dir, me concreti. Com a hostesses? 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Home, jo no n’hi diria hostesses, 
perquè les hostesses tenen una funció, aquestes senyores només apareixen perquè 
se les vegi al costat d’un cotxe. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): És que jo no... Bé, ho 
comentarem després, no volia ara daixò. És a dir, demanava de veritat que 
exactament què feien aquestes persones, però ja m’ho explicaran després. D’acord, 
merci. 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Aquestes dones apareixen com un 
complement estètic, diguéssim, als cotxes, al meu entendre. Per tant, demanem que, 
com a mínim, es condicioni aquest suport a la realització de pràctiques com aquestes 
que, d’altra banda, altres esdeveniments ja han eliminat recentment aquesta pràctica. 
Per tant, demanem que com a mínim es produeixi també en aquests casos, com la 
Fórmula 1, em comentaven concretament. Aquest era un tema. 
 
L’altre és que hem detectat un decret que cobreix, o sigui que parla que es cobreix una 
mitja jornada d’una mestra d’una escola bressol. Fins aquí, perfecte. El que passa que 
ens sorprèn que això es produeix per una reducció de jornada i precisament això és el 
que ens neguen a cooperació, on tenim una tècnica amb una reducció de jornada i 
se’ns està dient contínuament que no es pot cobrir. Ens sorprèn que es pugui fer en 
alguns casos i en els altres no, segons se’ns ha transmès des de la regidoria des de 
cooperació en diverses ocasions. Llavors la pregunta des del nostre grup municipal 
que ens formulem és: des del Govern s’ha fet la demanda específica a l’àrea de 
recursos humans de buscar la fórmula per cobrir aquesta mitja jornada de tècnica? 
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Ens agradaria que ens responguessin aquesta pregunta perquè no entenem, perquè 
en alguns casos sí que es pot i en altres no. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Poch... 
 
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, una sola pregunta. Hem vist en un decret que 
una empresa anomenada Faderson Girona d’habitatge turístics demana que els seus 
clients puguin accedir al Barri Vell amb vehicle. I voldríem saber quina és la política de 
l’Ajuntament en aquesta matèria. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Sí, senyor Albertí... 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. És una sola pregunta. És un 
decret que especifica que es destinen 3.628,79 euros per dur a terme l’estudi 
d’avaluació de mobilitat generada pel tema del nou institut. Però la pregunta és 
específica, diu que aquest institut acollirà quatre línies d’ESO, tres de batxillerat, cicles 
formatius i, ah, sorpresa, l’escola d’adults. Clar, és la primera notícia que en tenim 
que... I era per preguntar a veure si era real o no, això. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja està? Perfecte. Doncs 
respecte al model de fires... 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Salellas, han sortit 
les bases perquè òbviament les fires com a tal, les atraccions, aniran a la Devesa, vull 
dir que..., aquest any i jo diria que l’any que ve i potser molts més. El tema de 
l’assentament, que suposo que és al que es refereix vostè, ja sap que l’any passat 
vam estar quasi a punt de poder fer algun gest, a part que vam treure els vehicles més 
grans i més pesats de la Devesa, però no es va poder fer per diferents motius i aquest 
any sí que li diria que quasi tenim tancada una opció perquè almenys una part dels 
assentaments no estiguin a dintre de la Devesa, deixi’m esperar concretar-ho ja 
definitivament, els ho anunciarem, no serà cap secret, a vostès, i lògicament també a 
l’Associació de Firaires de Girona, que hauran de saber-ho. Però les bases seran les 
mateixes, no canviarà. Però sí que jo quasi tinc clar que aquest any sí que una part 
almenys de l’assentament anirà a fora de la Devesa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte al 
Rally Costa Brava... 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): L’aportació que ha dit la regidora Laia 
Pèlach és la que és des de fa uns anys, és la que venim fent. Jo no tinc constància 
d’aquesta pràctica quant a les noies amb els cotxes, no em consta, però, en tot cas, sí 
que evidentment que miraré d’assabentar-me si s’ha fet. I l’única..., que comentàvem 
ara amb l’alcaldessa, les hostesses, diguéssim, a l’hora de repartir premis però com a 
hostesses, o sigui, no... (Veus de fons.) Jo dic que no tinc constància de l’altra pràctica 
al costat dels cotxes de les noies, ho esbrinaré, senyor Lluc, ho esbrinaré, perquè no 
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em consta. I tampoc és una qüestió que hàgim parlat mai amb ells i evidentment 
també estaríem en contra absolutament que es fessin aquestes pràctiques. O sigui 
que mirarem a veure si és que realment s’ha fet. 
Contesto ja... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Respecte al que ha comentat el senyor 
Pere Albertí de l’escola d’adults, és veritat que el departament, la Direcció General de 
Centres Públics ja fa temps que està mirant i el senyor Bayot també ja en el seu 
moment de buscar un lloc a Girona perquè estan pagant un lloguer molt elevat per 
l’edifici que està allà al costat de La Salle i, per tant, estan veient la possibilitat que si hi 
ha espai suficient, que sembla que sí, l’escola d’adults de La Salle pogués anar a 
espais d’allà. Ni ens ho han acabat de confirmar al cent per cent ni de desconfirmar, 
però és una possibilitat tenint en compte l’elevat cost del lloguer que s’està pagant. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Respecte a la mestra de 
l’escola bressol, miraré el contracte, ara no sabria dir... (Problema amb el micròfon.) 
Diu que no se sent... Bé, respecte a la mestra d’escola bressol, miraré el cas concret i 
li diré alguna cosa a veure si és..., bé, que és un contracte especial o quina qüestió... 
Ja li diré alguna cosa, ara no voldria contestar-li amb una cosa que no sé segur què ha 
passat. (Veus de fons.) No, no, ja sé que el problema és el tècnic, però jo vull veure la 
plaça de l’escola bressol què s’ha fet i el perquè. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte a 
l’accés amb vehicle al Barri Vell amb temes de turisme... 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Les persones que 
durant un període de temps venen al Barri Vell, ja sigui per allotjar-se en pisos 
turístics, doncs el que fan és donar la matrícula al període de temps que està i durant 
aquell període se’ls dona autorització per entrar i per sortir, en certa manera estan 
residint al Barri Vell. El que no disposen és de distintiu per poder estacionar i aparcar 
en el sector del Barri Vell. 
Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
 
21. PRECS I PREGUNTES 
 
I, per tant, doncs, ja passaríem a la part de precs i preguntes. No sé si... Enguany sí 
que posaré una mica el temps perquè hauríem de mirar de... Vinga, som-hi. Sí, 
senyora Veray... 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Aniré ràpid, senyora alcaldessa. El primer prec 
és que, com ja li vaig dir el mes passat, compleixi la llei i posi la foto del rei a la sala de 
plens perquè sap perfectament que està incomplint..., ja sé que li agrada, però està 
incomplint la llei. 
 
Segon. Li faré un prec i és que, si us plau, per part dels regidors, quan contestin 
preguntes en aquest Ple no menteixin, primer punt, no tractin de ridiculitzar qui fa la 
pregunta o ens tractin per «tontos». Mirin, jo li preguntava en Ple de mes de març 
sobre uns tòtems que havien aparegut a la plaça Independència i em vaig haver de 
tragar la pregunta del senyor Ribas amb tota la burla dient que era art urbà espontani. 
Quan ha resultat que hi havia un decret firmat per vostè autoritzant-ho, entrat el 12 de 
febrer de 2018, que vostès el dia 12 de març em negaven, on vostè donava permís per 
fer aquesta exposició d’art urbà espontani durant un mes, del 10 de març al 10 d’abril. 
Per tant, jo en aquell moment crec que li vaig fer la pregunta molt correctament: 
«Vostè ha autoritzat els tòtems que han aparegut a la plaça Independència?» 
Resposta del regidor de Cultura: «No, és art urbà espontani.» Doncs sí, demanat el 18 
de febrer; pregunta feta el 12 de març. Agrairé, si us plau, que no es menteixi com es 
va mentir en el passat Ple. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Molt breu, alcaldessa. Ens arriben queixes que 
l’streaming continua fallant i que, per tant, no es poden seguir els plens via internet. És 
una queixa que tenim ja fa molts mesos i és quelcom que no s’ha pogut solucionar. 
Quina solució li donaran? 
 
I, regidor Ribas, en el mateix sentit de la portaveu que m’ha precedit, aquest grup 
també li va preguntar sobre els tòtems que havien aparegut a plaça Independència, 
ens va dir que no sabien qui els havia col·locat, que no tenien permís i, com bé ha dit 
la portaveu i ratifico que existeix aquest decret, sí que ho sabien i sí que els havien 
autoritzat. Per tant, regidor, quina necessitat tenia de mentir al meu grup el Ple passat? 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Martín... 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo faré un prec. 
Hem tingut coneixement per part de tècnics que s’estan enviant notificacions en hores 
que no serien laborables, notificacions telemàtiques. I el prec seria si poguessin revisar 
els sistemes informàtics per no enviar notificacions un dissabte perquè això 
descomptaria dos dies en el temps que tenen els diferents tècnics per fer la contesta. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, ho mirarem. M’imagino que 
deu ser tema..., ja ho mirarem. Sí, sí, si és que els fa perdre algun dret o alguna 
cosa..., i tant, sí. No sabem... D’acord, ho parlarem bé i concret. Gràcies. 
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Digui, senyor Rodríguez. 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Un prec també, si us plau. La fàbrica 
Hinojosa, si bé està ubicada a Sarrià de Ter, que fabriquen..., fa prop d’un any i escaig 
que es va inaugurar, que és quan es va tancar la Torres, doncs ara hi són ells, que fan 
cartró ondulat. Si bé és a Sarrià de Ter, com dic, està a l’altra banda del riu, que dona 
a la zona del Pont Major, sobretot als pisos sindicals. El meu prec seria que potser tota 
la feina que està fent l’Ajuntament de Sarrià de Ter amb l’empresa fos recolzat, diríem, 
per aquest Ajuntament de Girona perquè ja dic hi ha molèsties dels veïns, sobretot en 
aquella zona, els dies que el vent bufa cap allà, quant a olors i quant a fressa. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyora Paneque... 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): (Interferències.) No hi ha dubte que aquest 
micro no funciona, un segon. Ara. Miri, ens ha arribat la petició de l’Agrupació de 
Defensa Forestal que han fet arribar no sé si formalment o informalment a aquest 
Ajuntament la necessitat d’un local per tal d’endreçar material, doncs, que ells utilitzen. 
Ens han comentat que en altres municipis ja ho tenen i que aquí no obtenen resposta, 
però com els dic no estic segura si la sol·licitud ha estat via àrea o via registre. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Una entitat, me diu... 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): ADF, l’Agrupació de Defensa Forestal, els 
ADF, un equip de voluntaris... Treballen en el terme municipal de Girona, igual que les 
Gavarres i d’altres..., vaja, les Gavarres no és un municipi, però entre municipis tenen 
local aquí a Girona, doncs no han obtingut resposta. 
Comentar-los també que des del barri de Montilivi ens arriba la petició que es torni a 
revisar el sanejament d’aquesta cantonada que s’inunda davant de l’aparcament de 
l’antiga petanca, perquè ens entenguem, hi ha una fleca on hi ha un sanejament que a 
vegades provoca inundacions. L’any 2015 recordo que amb el regidor Fàbrega ho 
vàrem estar visitant, es va fer una revisió de sanejament, però en aquestes últimes 
pluges han tornat a tenir inundacions i, per tant, requerim aquesta revisió. 
 
I finalment i molt ràpid, si els consta que hi ha hagut alguna problemàtica amb 
aquestes activitats dels casals de la gent gran que oferia la Generalitat, cursos 
gratuïts, perdó, alguna problemàtica amb els cursos gratuïts oferts per la Generalitat 
als casals de la gent gran, si aquí a Girona ha tingut alguna incidència, perquè a nivell 
de Catalunya sí que hi ha hagut diferents problemàtiques. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyor 
Granados... 
 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Volia fer dos precs. Volia demanar a veure si seria possible als grups de l’oposició un 
dia gestionar la visita per la nova incineradora, l’actuació de les obres que estan fent o 
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el que es farà, per saber allà realment el que es fa, perquè seria prou interessant 
saber-ho. 
 
Després volíem preguntar com està el conveni amb el Girona Futbol Club i abans de 
tancar res demanaríem que als grups de l’oposició se’ns informés i ens fessin partícips 
de coses..., explicar abans de signar res per estar al cas. 
 
I després una pregunta. Ens hem assabentat que han tancat el quiosc que hi ha a la 
piscina de la Devesa i volíem demanar a veure si es podia tornar a obrir per la gent 
sobretot..., que portés això gent del tercer sector, [reinserció #, 04:22:45], per portar..., 
que hi hagués una mica de bar..., un quiosc que fa una bona tasca allà, val? 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyora Costa... 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. 
Volíem preguntar a veure si presentarem aviat la denúncia contra Adif que, des del 
nostre punt de vista, ja s’hauria d’haver fet fa molt de temps. 
 
Després una queixa sobre neteja viària. Continuen arribant moltes queixes que hi ha 
molts barris que la neteja no és la que hauria de ser i no entenem, doncs, el fet que els 
treballadors vagin amb GPS, no veiem que això hagi fet millorar la neteja, vull dir, no 
sé... 
 
Després a la Taula de salut mental es va presentar el programa obertament i volíem 
saber, perquè el vam trobar molt interessant, si l’aplicarem, si tenim pressupost. 
 
I després ara, no és ni prec ni pregunta, però és un qüestionament. A veure, hem vist 
moltes banderoles anunciant l’escola del Bell-lloc del Pla, serà que han pagat taxes, 
però és que no acabem d’entendre quan..., a veure que un privat s’anunciï que faci el 
que vulgui, però una escola com aquesta que és concertada, que té ajudes públiques, 
etcètera, no veiem clar que el fet que quan es donen ajudes públiques es facin aquest 
tipus de..., que es gastin els diners de les ajudes que són dels diners públics, que són 
de tots, per fer una propaganda com aquesta que deu valer força calés i ocupa el 
centre de Girona. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyor Salellas... 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Una pregunta. Pensen fer alguna 
activitat davant del centenari del naixement d’un escriptor com és Manuel de Pedrolo a 
la ciutat? 
 
En segon lloc, ens pensen informar abans de portar el Ple de forma, diguéssim, 
pertinent i amb un debat previ sobre el que passarà amb el garatge Forné, que hem 
pogut llegir als mitjans de comunicació. 
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En tercer lloc, hem demanat tant l’informe que va fer l’empresa avaluadora del Festival 
del Circ com els informes que va fer l’Ajuntament al voltant del Festival del Circ. 
Primera sorpresa, no hem vist cap informe que analitzi la mobilitat, el so i l’impacte des 
de l’Ajuntament, cap ni un, ens han ofert coses prèvies. Llavors, ens agradaria saber 
en base a què l’Ajuntament i l’equip de govern pot valorar l’impacte econòmic, 
l’impacte en la mobilitat i l’impacte del so d’un festival quan no hi han informes de 
l’Ajuntament respecte a això. Perquè, clar, si ens basem en l’informe que han 
presentat l’empresa que organitza, u, l’interès evident de defensar que el seu festival 
és el millor, no hi ha dubte, però és que, a més, l’informe en qüestió fa unes 
afirmacions sense aportar cap mena de material, de dades, on poder corroborar si les 
afirmacions que fa són correctes o no. Llavors, com valorarem des de la institució 
pública que aquell festival es mereix continuar rebent seixanta mil euros o més o 
menys? 
 
I finalment ens hem llegit l’informe del Trueta, no parlarem del procediment, que ha 
sigut bastant qüestionable i lamentable, però a nosaltres ens agradaria saber com 
justifica l’empresa que disset pàgines, la meitat de les quals són dades del mateix 
hospital..., bé, doncs que són dades de quin tipus de client..., ai, de clients, perdonin, 
d’usuaris, té l’hospital, això per acabar justificant que Domeny era un espai on hi pot 
anar un hospital, la qüestió no era fer un informe que justifiqués que Domeny era el 
millor espai? Perquè en l’anunciat de l’informe diu específicament que no és un 
informe comparatiu entre espais. Llavors, ens hem gastat disset mil euros per saber 
allò que ja sabíem, que és que a Domeny hi pot anar un hospital? 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, ja se’ls ha acabat el 
temps. Esquerra? 
 
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Una sola pregunta, hem vist que la premsa s’ha 
fet ressò que Girona és la capital amb més densitat comercial de Catalunya. Després 
suposo que repartit per la ciutat això no és uniforme i voldríem saber si l’Ajuntament té 
dades i de quina manera es distribueix. Perquè sabem que hi ha barris que realment 
tenen deficiències. 
Gràcies. 
 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, tres qüestions. La primera també té a veure 
amb el debat del garatge Forné, però en aquest cas per preguntar si els regidors que 
vam ser presents en el debat que va organitzar el Col·legi d’Arquitectes, el vam trobar 
molt interessant i m’imagino que els de Govern també. I, per tant, la pregunta és si 
s’han repensat la possibilitat de la descatalogació que pensen portar a aprovació en el 
proper Ple, si s’han plantejat, ja que allà també hi havia, doncs, la família propietària, la 
possibilitat d’iniciar una negociació que eviti aquesta descatalogació i que creiem que 
aniria en contra del patrimoni de la ciutat. 
 
Amb relació a la incineradora, no tant per demanar la visita, sinó per saber com 
l’afectació de la congelació de la partida per culpa del 155 que afectava la renovació, 
com està previst que això acabi afectant la renovació de la planta i la seva nova 
posada en funcionament, que entenem que segurament afectarà. 
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I per últim una qüestió que potser me la podran aclarir, crec que vaig entendre que a la 
llei d’acompanyament dels pressupostos generals de l’Estat hi anava una revisió del 
cadastre que afectava diferents ciutats. No sé si en tenen constància perquè 
efectivament aquest increment del cadastre afectaria el rebut de l’IBI que paguen els 
ciutadans de Girona i, per tant, si en el cas de Girona aquesta afectació estaria 
afectada. 
Gràcies. 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, molt ràpidament. És una pregunta adreçada a 
la regidora Maria Àngels Planas, que vàrem estar parlant fa uns dies sobre el contracte 
de cessió d’ús amb el tema de l’alberg, si ho recorda, en vàrem estar parlant. I era per 
saber a veure si havia finalitzat el 28 de febrer i a veure si s’han produït avenços en 
aquest tema. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies. Una pregunta sobre el Pla integral 
de Sant Narcís. Voldríem saber quina valoració fan del disseny i de l’execució del 
procés participatiu del Pla integral. 
 
I una altra pregunta, hem vist unes dades de la UMAT, estadístiques, qualitat de vida i 
cultura, i unes dades que ens han encuriosit: nombre de representacions d’arts 
escèniques, el 2015, trenta-dues, i el 2017, quaranta-dues representacions. Per tant, 
doncs, ha augmentat. En canvi, el nombre de persones assistents ha baixat: 9.500 el 
2015 i 7.400 el 2017. Ens agradaria si vostè en sap la causa. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Comencem amb 
les respostes. El senyor Sastre, el tema del recolzament a les peticions de la fàbrica 
de Sarrià. 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. El senyor Quim 
Rodríguez, que preguntava pel tema de la Hinojosa, s’han fet diverses gestions amb 
l’Ajuntament de Sarrià, la primera va venir de vostè mateix quan era regidor de barri el 
setembre de l’any passat, que va fer una petició a la meva persona a veure si podíem 
fer una gestió en aquest sentit, tant pel tema de les pudors com també dels sorolls 
causats per la fàbrica, que sabem que l’Ajuntament de Sarrià ha estat treballant 
intensament amb aquest tema. I també la segona que s’ha fet, també a través d’una 
carta dirigida a l’Ajuntament de Sarrià de Ter va ser gener-febrer d’aquest mateix any, 
que es va tornar una altra vegada a reincidir amb aquesta tema. Aquí ja no només 
demanant i informant, sinó dient que l’Ajuntament es reservava alguna actuació ja si la 
cosa no es solucionava, alguna actuació ja més de recolzament més directe amb 
l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 
Merci. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Palau... 



193 
 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Referent a la sol·licitud –
en resposta a la senyora Paneque– de si els ADF han demanat algun local, a nivell de 
la meva àrea no em consta oficialment, no sé si... 
(Veus de fons.) 
 
Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): M’havia saltat la pregunta aquesta, sí. Amb l’ADF 
s’estan fent diverses gestions, és veritat que han demanat un local. El que passa que 
necessiten un local amb unes característiques especials per poder guardar certa 
maquinària que..., i ara mateix amb la situació que tenim d’equipaments municipals és 
certament difícil. En el moment que es trobi un equipament que pugui reunir aquestes 
condicions es buscarà. En tot cas, també dir que l’ADF està en un moment de 
reestructuració interna i la primera intenció és posar una mica l’ordre intern i després 
entrar en aquests temes. 
Merci. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs senyora 
Palau... 
 
Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyor Sastre. Senyora Paneque, ara sí, amb el 
que fa referència a aquests cursos que feia o fa la Generalitat per a la gent gran, soc 
coneixedora que en algun lloc hi ha hagut problemes, però aquí a Girona no em consta 
que hi hagi hagut cap problema, tot igual. Sí que estem a l’aguait perquè sabem que 
en alguna altra població han deixat de fer-los, de moment, aquí continuem tenint-los. 
 
Las senyora Costa, la Taula de salut mental, ho farem breument ara, perquè tampoc... 
Ens van venir a presentar una fundació que es diu Obertament i dintre de tots els 
estudis –faig referència a la gent que no hi era o que no hi són– ens van presentar un 
programa, diria jo, d’estudi de l’estigma amb gent amb malalties mentals dintre del 
món laboral que jo crec que tots vam trobar que era molt i molt interessant. D’entrada 
recursos en aquests moments per fer-ho des del propi Ajuntament ho veig complicat, 
però sí que curiosament dijous passat vaig tenir una reunió amb una entitat de les 
comarques gironines que treballa diferents aspectes de les discapacitats, com és la 
Fundació Arnal de l’Escala, i ells van treballar molt l’estigma, aquest aspecte d’estigma 
laboral i el món sanitari, ell concretament, i estem parlant a veurem si podem 
conjuntament fer alguna cosa, però va ser dijous a les set de la tarda, val? 
 
El senyor Salellas. També intentaré resumir. A veure, l’estudi del Trueta pot agradar o 
no pot agradar, evidentment, això..., si no, no estaríem..., però nosaltres teníem clar 
com a Govern i els altres grups municipals que també tenien clar que l’opció de 
Domeny era la que nosaltres volem, la que nosaltres apostem, però necessitàvem que 
a part dels aspectes, diguem-ne, més polítics i urbanístics, en part necessitàvem 
també que es fes una valoració de tot el tipus d’activitat sanitària que es fa en aquest 
moment al Trueta, valorar quines repercussions tindria si s’anava a un emplaçament 
com pot ser Domeny o amb un altre emplaçament. I el que s’ha fet és aquestes dades 
que hi ha a l’estudi no són les dades del Trueta, són les dades de tota la regió sanitària 
de Girona, que són públiques, no és que ens hàgim tret [#, 04:34:12]. I el que s’ha fet 
amb aquest estudi que es presenta dijous que ve, si no vaig errada, el que s’ha fet és 
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mirar quin tipus d’activitat en aquest moment s’està fent al Trueta –al Trueta a 
l’avinguda de França– i què repercutiria o no el fet del canvi d’anar junts o no anar 
junts. I ara resumint molt es veu que l’activitat que s’està fent en aquests moments al 
Trueta ja és quasi..., dona resposta em sembla que és al 97-98 per cent de les 
demandes de la població de la regió sanitària de Govern, repeteixo. Per tant, el que 
s’ha anat és analitzant aquests punts i donar... La conclusió és que els terrenys de 
Domeny són favorables urbanísticament, econòmicament i sanitàriament a la ubicació 
del nou Trueta. Resumit, però va per aquí. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. El senyor Alcalà, si us 
plau. 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Contestaré el 
senyor Salellas i el senyor Terés directament la resposta referent al tema del Garatge 
Forné. Evidentment que donarem tota la informació que disposem i tindrem una reunió 
prèvia amb tots els grups per explicar-li la situació en la qual ens trobem amb el 
Garatge Forné. La setmana passada efectivament vaig anar com a oient, juntament 
amb altres regidors, ho comentava el senyor Terés, amb un debat que va organitzar el 
Col·legi d’Arquitectes, que per cert va estar molt interessant. Efectivament s’ha de 
portar al Ple; vostè em deia si m’ho havia replantejat. És que existeix un acord del 
març de 2015 en el qual aquest Ple es compromet a portar-lo a possible 
descatalogació al plenari, per tant, l’haurem de portar. En principi està previst que sigui 
al mes de maig, però hem de donar compliment a això. Prèviament vostès disposaran 
de tota la informació. 
 
I referent al tema del pla integral, senyora Maria Mercè Roca, dir-li que ja estem 
arribant a la fase final, que s’han anat fent diferents tallers, vostès també hi han anat 
participant; la setmana passada n’hi havia un altre. I avui hem tingut una reunió amb la 
tècnica que ho està portant i estem arribant a la fase final. Certament d’una de les 
coses que jo em queixaria és la manca de participació, tot i que la persona que ho està 
portant ha fet moltes coses per intentar animar, ha anat a les places a preguntar a la 
gent, vull dir..., una enquesta que hi ha anat donant molta difusió, s’ha integrat molt al 
que és el barri, però sí que han trobat que, en general, la gent no hi ha participat com 
crèiem nosaltres que hauria d’haver participat. Els diferents col·lectius tampoc s’han 
mogut tot i que s’ha anat fent molta difusió i vostès també han participat i suposo que 
vostès també ho han anat explicant, però ja han vist que els tallers la setmana 
passada eren set persones tècniques, perquè demanen que hi vagi set tècnics, dos 
regidors i tres persones. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Alcalà, també parlaven, 
que no he apuntat qui, sobre un espai al barri de Montilivi que a vegades pateix algun 
tipus de... Ah, disculpi, doncs ja està. Perfecte. Senyora Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Quant al tema que Girona és la capital amb 
més densitat de comerç, és una bona notícia, és un informe, és un cens que ha fet la 
Generalitat de Catalunya del Departament d’Empresa i Coneixement. Hem demanat 
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aquest cens i també hem demanat a veure si poden venir a explicar des de la 
Generalitat a la Taula de promoció de la ciutat. Per tant, farem una mica d’explicació, 
que ens l’expliquin una mica perquè no deixa de ser una bona notícia i que, per tant, el 
comerç gaudeix d’una bona salut, entenc jo. 
Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Berloso... 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Paneque, 
això del sanejament a Montilivi davant de la pista antiga de la petanca no en tinc cap 
notícia. En tot cas ja ho miraré i ja faríem l’actuació pertinent. 
Senyor Granados, visita de la incineradora. No hi ha cap problema, fa un any en vàrem 
fer i vàrem estar-hi invitats tots els regidors. Un moment, no es posi nerviós, senyor 
Salellas. En aquest moment no hi ha cap problema, però està aturada, ja saben vostès 
que la incineradora està aturada. Per tant, si volen anar a veure una planta aturada, no 
hi ha cap problema, si vol, el dia que vulgui ho demana i fem la visita. 
 
Una altra cosa és que en tot cas... (Veus de fons.) Ara ja ho contestaré, que és la 
pregunta, si no ha llegit els diaris, que m’ha fet el senyor Terés. (Veus de fons.) Com? 
Perdó? 
 
Llavors, senyora Costa, respecte que se li queixen de diferents barris que la neteja no 
està feta, si vostè ens digués a quin carrer o a quin barri, li podria contestar, però no 
coincideix gens ni mica amb les taules de neteja, que s’han fet totes les reunions ara fa 
quinze dies, amb l’opinió que diu vostè. Per tant, si ens donés barri o carrer li podria 
respondre amb més dallò, més concret. I tampoc no respon, i que aquest el tenen 
vostès a la seva disposició, cada mes queda penjat a la web de l’Ajuntament, l’informe 
de l’estat de neteja i de la satisfacció per banda de la ciutadania. I els GPS sí que han 
influït, han influït perquè vostès i qualsevol pot consultar a veure si l’encarregat de la 
neteja o l’escombriaire pròpiament dit ha passat el dia que li toca, que tots els veïns 
tenen tots els mapes amb els dies que tenen de passar per allà, poden comprovar-ho i, 
si no, fer-nos arribar conforme allà on no han passat, nosaltres també ho comprovarem 
i, en tot cas, després elevem la queixa a l’empresa. 
 
Llavors el senyor Terés, la situació que es troba actualment la incineradora ara en 
aquest moment està aturada, saben vostès que nosaltres el 15 de juny vàrem 
demanar a l’agència una modificació de terminis per finalitzar les actuacions que es 
tenien d’haver finalitzat el 2017, que és aquesta primera etapa. L’agència el 13 de 
desembre ens va dir que ens donaven la pròrroga fins al 31 de desembre de 2020. 
Això ha anar a Madrid i el dia 23 de març la pròpia agència ens va comunicar que des 
de Madrid havien retallat, o sigui que quedava sense efecte, es perdia aquesta 
subvenció que quedava per executar. Llavors la pròpia agència ens va donar una 
solució que era d’ampliar. Tota vegada que encara la segona fase, la dels 20 milions i 
escaig que estaven aprovats per l’agència, encara no l’havien fet arribar al Consell de 
Ministres o a la dallò de Madrid que és el que autoritza, que aquí farem una ampliació, 
demanarem una ampliació per la segona etapa d’allò que no s’ha acabat de la primera 
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etapa. I tenim previst en el proper mes de maig, en el Ple del mes de maig, presentar 
per aprovar la sol·licitud de l’ampliació de la segona etapa per tot allò de l’import total 
que no s’ha pogut executar en la primera etapa. Suposarà uns retards, com a mínim 
suposarà aquests retards que ja comptàvem que ara hem tingut de desestimar 
aquesta licitació el temps que ens vindria aprovat des de Madrid. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas... 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, quant a la 
pregunta del conveni del Futbol Club Girona, hi estem treballant, ens estem trobant 
amb la regidora Muradàs i el Futbol Club per anar parlant i intentar arribar a un acord, 
la veritat és que cada quinze dies o cada tres setmanes ens posem feines d’un cantó i 
de l’altre i ens reunim per parlar-ne. Encara no hi ha res de concret, no els podem 
donar res perquè no ho tenim. Quan ho tinguem, no es preocupin que de seguida 
farem una reunió i els explicarem en quins termes volem fer la proposta de la 
concessió, però és que encara no ho tenim, per això no els ho podem passar. 
 
Quant al cadastre, senyor Albertí, jo entenc que vostè està parlant dels pressupostos 
de l’estat, el projecte... (Veus de fons.) Perdó, sí. Els pressupostos generals de l’estat, 
bé, com a projecte de llei que ells el que diuen és que el valor del mercat com a 
referència per fixar el valor cadastral, realment si fessin això és que solucionarien els 
problemes econòmics de tots els ajuntaments. Per tant, entenem que això ho deuen 
parlar a nivell estadístic perquè sap que el valor cadastral normalment és el 50 per 
cent del valor de mercat, per tant... Però, clar, tampoc li puc dir res amb seguretat. 
Tècnicament avui se n’està parlant i entenen que només és a nivell estadístic, però 
tampoc no li puc donar més informació perquè jo he llegit, igual que vostès, i no se’ns 
ha comunitat oficialment absolutament res, també perquè no deu haver-hi res, no 
deixa de ser un projecte, que aquí presentaran esmenes i al·legacions al respecte, no 
li puc dir res més. 
 
Quant a l’alberg de cessió d’ús, demà li faré arribar pel senyor Samper com està la 
situació. Sap que hi estaven treballant en fer dos anys més o tres i s’està treballant en 
aquesta línia. Ara exactament no sé com està, però demà li faig arribar sense cap tipus 
de problema. I no sé si em deixo alguna cosa, però crec que no. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, eren les tres coses. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): El quiosc de la piscina que ha preguntat 
el senyor Toni Granados. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Exactament. 
 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): En el seu moment es va fer una licitació 
per quatre anys d’aquest servei. En aquests moments queda un any i l’actual 
concessionari ha demanat la renúncia. El que s’està estudiant amb patrimoni i amb 
contractació és si s’accepta aquesta renúncia i dona temps d’aquí a l’estiu, perquè 
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només s’obre a l’estiu, a fer una nova licitació i, per tant, que es poguessin tenir en 
compte empreses del tercer sector o..., evidentment. El que passa és que no sé si hi 
serem a temps i potser el que hem de fer és no acceptar la renúncia, és el que s’està 
estudiant ara amb contractació i patrimoni. Ja els direm alguna cosa. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Ribas... 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Senyor Salellas, 
justament el dia 3 i 4 biblioteques, Carles Rahola, van fer dos actes per commemorar 
el centenari de la mort de Pedrolo. Van fer..., va haver-hi una..., es va programar una 
pel·lícula, un documental, que crec recordar..., Trencant l’oblit, es deia. Es va obrir 
també un cicle de club de lectura de Pedrolo i el dia 4 va haver-hi un altre documental. 
Això és un treball que ja s’ha començat a fer i amb anterioritat sembla que vostè a més 
va assistir, es va fer també una exposició –o no sé si era la senyora..., no sé qui em va 
acompanyar aquell dia–, una comparativa dels llibres amb obres d’art, és a dir, ja 
s’estan fent cosetes. Evidentment estic totalment d’acord amb vostè que hem de 
potenciar-ho i hem de fer alguna qüestió més i hi estem treballant, però que ja han 
començat a fer-se coses i m’apunto, m’apunto de potenciar-ho més. 
 
Em preguntava respecte a les dades de la UMAT. Aquest és el problema del que ja va 
passar l’any anterior amb la comparativa amb els anteriors. Això és una de les 
qüestions que a mi..., i parlant-ho amb l’alcaldessa, i per això vam prendre la decisió 
de fer el mapa cultural, perquè la informació que ens arriba no era correcta. Llavors hi 
havia un decalatge d’informació. Si nosaltres fèiem realment..., demanàvem 
indicadors, obteníem una informació, però per altres costats en rebíem unes altres. 
Com que en breu rebran el mapa, tindran la informació molt correcta, que a més varia 
enormement, però, en canvi, sí que denota que ara s’ha fet un càlcul exacte del que hi 
ha i això ens permetrà establir els indicadors correctes per fer un seguiment any a any. 
I em sembla... 
 
Ah, sí, senyor Salellas, també, el circ, perdoni. Els indicadors que tenim són força 
objectius, perquè són venda d’entrades i el grau d’afluència de la gent. De totes 
maneres em comprometo jo aquesta setmana a trucar-lo per quedar i fer un repàs de 
tots els indicadors que hem fet servir. Si hem de millorar-ne alguns, ja sap que estic 
plenament disposat. 
 
I quant al tema de les proves de so se segueix el mateix criteri, és a dir, intentar 
establir uns limitacions i li puc dir que el primer dia va haver-hi queixes que després es 
van modular. Si s’ha de fer millor sistema per evitar repercussió als veïns, encantat. És 
a dir, el que s’estableix és un limitador d’inici, el que..., molt poques vegades es fa una 
mesura cada acte en si mateix, però si ho hem d’introduir, ho introduirem. Però li puc 
ben assegurar, que ja sap que jo ho vaig rebre tot una mica amb distància, els 
números que han sortit han donat a entendre que havia sigut un èxit, l’espectable. Això 
no deixa que el promotor vol unes coses i l’Ajuntament potser en farà unes altres, 
haurem d’estudiar-ho bé i, si volen, encantat de debatre-ho amb vostès, vull dir, no tinc 
cap problema. 



198 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. (Veus de fons.) 
Perdó? Ara el tema dels streaming em tocava a mi. 
(Veus de fons.) 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Em va fer una pregunta directament a mi, si Cultura 
havia autoritzat els tòtems, jo no vaig dir que havia autoritzat cap tòtem. A partir d’aquí, 
no ve autoritzat pel Departament de Cultura. Si vol entrar-hi a discutir, entrem a 
discutir. (Veus de fons.) Escolti, miri, jo li dic sincerament i amb la mà al cor, si... (Veus 
de fons.) Vostè va preguntar i es va dirigir al regidor de Cultura preguntant si havia 
autoritzat la col·locació..., i jo li vaig dir: «Això deu haver sigut art espontani perquè no 
en tenia coneixement que s’havia autoritzat i no va sortir del Departament de Cultura.» 
A partir d’aquí, què volen? Que reconegui que s’ha autoritzat la col·locació d’art 
espontani al carrer? Doncs s’ha autoritzat. (Veus de fons.) No, no, en aquell moment jo 
desconeixia... A mi em va preguntar Cultura i jo vaig dir que Cultura no havia autoritzat 
absolutament res. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): No, però és que, no sé, nosaltres no vam 
preguntar Cultura... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, senyora Pujola, 
recordin que això no era un debat ja, ni..., vull dir, han fet la pregunta, els responem i... 
També faltava una altra resposta que era respecte a la... (Veus de fons.) Digui. Quin 
era? (Veus de fons.) Ah, val, sí, ja ho mirarem ara com ho fem. 
 
Ara, respecte a l’streaming, disculpi. (Veus de fons.) Sí, un segon, estic començant per 
ella, és tard, se m’atabalen, esperin un moment. Jo començo, tinc tres, tinc tres 
respostes a fer jo. Quan hàgim acabat les meves, després diguin si en falta alguna, 
eh? 
 
A veure, primer tinc la de la senyora Pujola respecte a l’streaming i que no acabava de 
funcionar bé i que jo anava fent que sí amb el cap, però és que em comenten que no, 
que ara fa un temps que sempre funciona bé, que no tenim cap queixa, que de fet avui 
mateix s’ha comprovat i que funcionava perfectament. I, per tant, sí que s’ha pogut 
observar en algunes persones que s’havien queixat en l’últim, quan ja funcionava bé, 
que era un problema del seu propi sistema operatiu i el que han fet és posar-se en 
contacte amb els nostres tècnics de comunicació i ho poden resoldre. Per tant, jo li 
agrairia que qui coneguin –i també aprofito per això ho dic públicament– que tingui 
algun problema que no ho veu prou bé en streaming no hauria de ser així, pot ser que 
hagin de fer algun retoc ells pròpiament en el seu sistema operatiu o que en algun 
tipus de sistema operatiu potser pot ser que no acabi de funcionar, però ara 
l’streaming representa que funciona bé. 
 
Hi havia una altra pregunta que era respecte a la reclamació judicial contra Adif que... 
Senyora Costa, la reclamació judicial contra Adif que jo crec que vostès coneixen, 
primer, sempre hem deixat molt clar des del Govern la nostra voluntat de tirar 
endavant una reclamació judicial sempre i quan, i sempre he dit el mateix, vingui 
avalada per un informe en positiu dels nostres serveis tècnics, és a dir, no posarem 



199 
 

mai una demanda que exposi..., i segur que tampoc vostès ho pretendrien, no estic 
dient que vostè sí, però no exposarem mai el nostre Ajuntament amb una demanda 
que no tingui mínimes opcions o que tinguem moltes opcions d’haver de pagar costes, 
perquè estem parlant de possibles demandes importants. Però vostès recordin que ara 
encara queden moltes coses a fer, queden moltes coses a negociar, queda encara tot 
el tema de la plaça Espanya i de la seva reposició, queden encara moltes coses, no 
podem determinar encara, ni concretar encara exactament quin és l’import exacte 
perquè no sabem quines afectacions encara exactament haurà patit la nostra ciutat. 
Canvia molt si ens fan la reposició, com és la seva obligació de la plaça Espanya, 
perquè és la seva obligació, o no la volen fer, la reclamació serà completament 
diferent. Per tant, el que no té sentit..., i és que com que m’ho han dit vàries vegades, 
els dic: escoltin, fins que no puguem concretar exactament quin és l’abast exacte, final, 
de totes aquestes afectacions negatives cap a la ciutat, no presentarem cap demanda. 
I, és més, i m’hi vaig comprometre jo amb el senyor Millo i jo sí que compleixo les 
coses que dic i és que és evident que abans que res i me sembla l’assenyat, abans 
que res, quan ho tinguem tot concretat, anirem a demanar, o a exigir, o ho digui com 
vulguin, a intentar negociar que ens satisfacin tot el que li reclamem. Quan diguin que 
no, si és que ho diuen, després s’interposarà la demanda judicial. I així és com creiem 
que s’han de fer les coses, amb rigorositat i fent les coses ben fetes amb el temps que 
calgui. 
 
Si la pregunta és: tenen vostès la intenció... si ho he dit mil vegades, si vaig..., no sé si 
la primera, però vaja, que ho vaig defensar aferrissadament quan va haver-hi aquella 
assemblea..., no, bé, aquella amb tots els veïns que van parlar..., sí, era una 
assemblea, de fet, que vam decidir què fèiem amb la marquesina..., se’n recorden? Jo 
defensava a més no poder el tema d’anar judicialment, doncs no m’ho han de 
demanar, no m’ho proposin més, si soc jo la que ho vull fer, però fent-ho ben fet, amb 
rigorositat, amb totes les dades i no puc posar una demanda per un trosset i després 
quan surti un altre per un altre trosset, no. Primer sapiguem tot exactament on anem a 
parar, assegurar-nos que re no prescrigui, evidentment, i a partir d’aquí ja trobarem 
quina és la fórmula idònia per reclamar totes les afectacions que ha patit la ciutat 
durant tot aquest temps. 
 
I crec que venia posteriorment, perquè em sembla que ho ha demanat el senyor 
Salellas, el tema de les banderoles d’aquestes dues escoles. És a dir, vostès el que 
proposen és que qualsevol escola, entitat, associació o empresa que rep alguna 
subvenció, bonificació..., doncs aquests ja no tinguin dret a utilitzar els serveis de 
l’Ajuntament. Sí, vostès estan dient: reben subvencions públiques i amb els nostres 
diners com és que paguen banderoles en el...? Doncs vostès el que estan defensant o 
bé tenen una al·lèrgia clara en determinats... (Veus de fons.) Guaiti, vostès pregunten, 
ha fet un minut i mig d’explicació d’aquesta i jo ara li contesto. D’acord, jo li dono la 
resposta, no és pas un debat això, jo li dic el que crec que vull respondre jo. Vostè ha 
preguntat el que vostè creu i jo li responc el que jo crec. (Veus de fons.) No, jo dic..., jo 
el que dic és si el que es pretén defensar és que qualsevol entitat, empresa, 
associació, o qui sigui, o escola, o el que sigui pel fer de rebre subvencions, perquè és 
com ho han justificat, amb els nostres diners no estem d’acord que es paguin aquests 
daixò, me sembla gravíssim. Si és al·lèrgia concreta per un tipus d’escola o de daixò, 
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és un altre. Miri, doncs escolti, aquesta entitat que no està il·legalitzada que jo sàpiga 
té tot el dret a contractar les banderoles que li doni la gana de la ciutat de Girona i de 
tot arreu i pot contractar tots els serveis pagant que li semblin més adequats i altra 
cosa seria discriminació. I, per tant, és això el que fem, venen unes persones, una 
entitat, una escola o una empresa que està legalitzada i que no fa cap acte il·legal per 
contractar un servei de publicitat legal i correcte i que cap norma diu «aquests col·legis 
sí i aquests altres no», ho contracten, paguen i ho tenen, i ja està, i això és el que ha 
passat. 
 
I com que aquesta era l’última pregunta, ara crec que sí, que aquesta era l’última 
pregunta, doncs aixecaríem el ple. 
Moltes gràcies. 
 
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l'acte quan són les 
onze de la nit. S’aixeca la sessió per ordre de la presidència i s’estén la present acta 
de la qual jo, com a secretari en dono fe. 


	S'ha desestimat la proposta següent:

