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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL 21 DE MAIG DE 2018 

A la ciutat de Girona, a les sis i dos minuts de la tarda del dia vint-i-un de  maig de dos 
mil divuit, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb 
l’assistència dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar 
sessió ordinària.  

ASSISTENTS:  

ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 

Donen fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez des de les sis i dos 
minuts de la tarda fins a les nou i dos minuts del vespre i el secretari delegat, Vicenç 
Estanyol Bardera des de les nou i dos minuts del vespre fins a les dotze i quatre 
minuts de la nit . També hi assisteix l'interventor Carles Merino Pons. 

Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
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ORDRE DEL DIA 

ACTA. 
 
1. Aprovació acta ple 12 de març de 2018. 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
 
Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 5 d'abril de 2018 relatiu a 
rectificació decret de l'Alcaldia dictat en data 13 de març de 2018 de delegació de 
competències a favor de la Junta de Govern Local. 
 
Expedient 2017042339. Decret de l'Alcaldia de data 5 d'abril de 2018 relatiu a 
modificació decret delegacions genèriques i específiques. 
 
Expedient 2017047227. Sentència núm. 34, de 26 de febrer de 2018. 
 
Expedient 2017021270. Sentència núm. 66, de 23 de març de 2018. 
 
Expedient 2015017796. Sentència núm. 104, de 22 de març de 2018. 
 
PROPOSTES. 
 
Comissió Informativa d'Alcaldia 
 
4. Expedient 2018003381. Aprovar l'establiment i el reglament d'organització i 
funcionament del servei públic de l'emissora de ràdio municipal 
 
Comissió Informativa Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 
 
5. Expedient 2017019762. Sol·licitud d'incorporació de la quantia econòmica 
corresponent a les actuacions prioritàries no executades en la 1ªfase, a la 2a 
subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya per a la realització de les actuacions 
del "Projecte d'adequació i millora de l'eficiència energètica de la planta de valorització 
energètica de Campdorà" 
 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 
 
6. Expedient 2018004115. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns i 
drets de 2017 
 
7. Expedient 2018007619. Modificació pressupost 2018 - transferència entre partides 
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8. Expedient 2014002987. Devolució de garantia definitiva relativa a la contractació 
dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, LOT 1 adjudicat a l'empresa "Sociedad 
Estatal de Correos y Telégrafos, SA". 
 
9. Expedient 2014002987. Devolució de garantia definitiva relativa a la contractació 
dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, LOT 2, adjudicat a l'empresa 
"Giroassist, SLU", actualment "Giropark,SAU". 
 
10. Expedient 2012001571. Devolució de les garanties definitives relatives a la 
contractació dels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals de 
l'Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6. 
 
11. Expedient 2014002987. Inici dels tràmits de resolució del contracte dels serveis 
postals de l'Ajuntament de Girona, LOT 3, adjudicat a l'empresa "UNIPOST, SA." 
 
12. Expedient 2018016100. Pla de reequilibri situació patrimonial Fundació Auditori 
Palau de Congressos. 
 
13. Expedient 2017025843. Aprovar la modificació de l'article 4 de l'Ordenança fiscal 
reguadora de la taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les 
vies públiques 
 
14. Expedient 2018016295. Alteració del terme municipal de Girona en el seu límit 
amb el terme municipal de Celrà en el sector del castell de Sant Miquel. Aprovació de 
la memòria. 
 
15. Expedient 2013004214. Inici tràmits liquidació provisional contracte de gestió del 
servei d'estacionament amb limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona 
 
16. Expedient 2017045948. Declaració de nul·litat de la compareixença formalitzada 
entre l'Ajuntament de Girona i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà 
Sàbat. 
 
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
 
17. Expedient 2017028969. Aprovació definitiva de la 2a. modificació puntual del Pla 
Parcial Sector Mas Quintana 
 
18.Expedient 2017001535. Resolució d'al.legacions presentades,  i aprovació 
provisional de la modificació puntual 69 - PA- 67 Montori - Montilivi 
 
Comissió Informativa de Cultura 
 
19. Expedient 2017018179. Aprovar l'establiment del servei públic municipal Sala de 
cinema en versió original "Cinema Truffaut", així com el seu Projecte d'establiment i 
Reglament. 
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20. Expedient 2018016528. Aprovar la despesa plurianual per assumir la Convocatòria 
per a subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en 
l'àmbit del barri de Sant Narcís. 
 
21. PROPOSTES URGENTS. 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES. 
 
22. Expedient 2018014759. Moció que presenta l'Associació Dret a Morir Dignament-
Catalunya en suport al dret a morir dignament. 
 
23. Expedient 2018014789. Moció que presenta l'entitat de Comissions Obreres en 
motiu de les mesures de l'empresa Girona+Neta. 
 
MOCIONS. 
 
24. Expedient 2018015135. Moció que presenta el Grup Municipal de PSC-PM referent 
a Apadrinem Espais Públics: una proposta educativa de participació ciutadana. 
  
25. Expedient 2018018058. Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP-Crida per 
Girona per una moratòria de les grans superfícies comercials de Girona. 
 
26. Expedient 2018018070. Moció que presenten els Grups Municipals de la CUP-
Crida per Girona i ERC-MES en suport als i les 9 mestres inverstigades per la fiscalia 
per delictes d'odi a l'institut el Palau de Sant Andreu de la Barca. 
 
27. Expedient 2018018076. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-MES per 
promoure les cooperatives d'habitatge a la ciutat de Girona. 
 
28. Expedient 2018018080. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Mes, 
CUP-Crida per Girona i PSC per a la defensa dels drets de les dones supervivents 
d'agression sexuals. 
 
29. Expedient 2018018083. Moció que presenten els Grups Municipals de la CUP- 
Crida per Girona i ERC-Mes per donar suport a la gestió dels menjadors escolars per 
part de les AMPES. 
 
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 2018001019 a la número 
2018008544, des de 1 d'abril de 2018 fins a 30 d'abril 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 
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del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 6 d'abril de 
2018 (ordinària), 13 d'abril de 2018 (ordinària), 20 d'abril de 2018 (ordinària), i 27 
d'abril de 2018 (ordinària). 
 
30. PRECS I PREGUNTES 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona tarda. Donaríem inici 
al Ple ordinari del mes de maig.  

Abans de passar a l’ordre del dia tal com estava establert, els comunico que hi ha 
hagut una alteració de l’ordre del dia en el sentit que entre l’aprovació de l’acta que 
farem en primer lloc i els informes de Presidència passarem només a fer efectiva una 
declaració institucional acordada per tots els grups d’aquest consistori. I, per tant, 
queda modificada o eliminada la moció que estava en el punt del dia com a moció i, en 
canvi, s’ha convertit en declaració institucional. I, per tant, hi ha aquesta alteració de 
l’ordre del dia. D’acord? 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Per tant, passaríem, en primer lloc, a l’aprovació de l’acta del Ple de 12 de març de 
2018, perquè l’altra no hi ha hagut temps.  
Hi ha alguna manifestació? Perfecte. 
Algun vot contrari? 
Alguna abstenció? 
Quedaria aprovada l’acta per unanimitat. 
 

VOTACIÓ 

S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió del Ple ordinari de 12 de març de 2018. 

 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, doncs, tal com els 
esmentava fa un minut, de fet, tots els grups municipals vam acordar, i que jo ho posés 
de manifest, el nostre més absolut rebuig al posicionament contemplat en la sentència 
de l’anomenat cas la Manada.  

De fet, ha estat una situació gravíssima i no ens podem explicar, exactament igual com 
fa gran part de la societat, que s’obviï el fet que no es considerés intimidació o 
violència els fets ocorreguts i que, per tant, es qualifiquin com un abús sexual i no com 
una agressió sexual o com una violació.  

Ho creiem absolutament lamentable, és d’una injustícia extrema. De fet, el que fa és 
situar la càrrega de la prova en la víctima; per tant, situa el comportament de la víctima 
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per establir si és un abús o una agressió. Això no té cap sentit, en el sentit que no 
atorga credibilitat al relat de les dones. I, precisament, en casos com aquests en què 
normalment la víctima està sola, evidentment, no solen haver-hi testimonis i, per tant, 
la càrrega més important de la prova es basa en la pròpia declaració de la dona, 
doncs, no entenem com s’ha fet aquesta resolució. 

Així com entenem que, precisament, no atorgant la credibilitat que es mereix el relat de 
la dona i canviant la càrrega de la prova pot afavorir, creiem que pot afavorir la 
impunitat en altres agressions masclistes, la qual cosa una societat digna, una societat 
civilitzada no es pot permetre de cap de les maneres. És una assignatura pendent, cal 
encara que treballem molt contra els estereotips masclistes, i aquesta sentència ha 
estat un exemple que encara cal moltíssim per fer. 

De fet, el que hem acordat tots conjuntament, tots els grups municipals –ho repeteixo– 
d’aquest consistori és: per una banda, instar els responsables legisladors que 
s’incorpori en el Codi penal la perspectiva de gènere per tal d’evitar interpretacions 
absolutament arbitràries o basades en estereotips de gènere, que, evidentment, porten 
a sentències amb un biaix absolutament masclista, com és el cas. També, 
evidentment, i tal com es va fer en totes les mostres de suport, les mobilitzacions 
socials que es van dur a terme tan punt es van conèixer aquestes sentències d’homes 
i dones feministes, doncs, donar tot el suport, suport incondicional, a totes les víctimes, 
que moltes vegades són invisibles, moltes vegades ni tan sols s’atreveixen a denunciar 
perquè temen resultats com els que en aquest cas ha obtingut aquesta sentència. I, 
per tant, tot el suport a les víctimes. I, evidentment, tota la força perquè es denunciï 
sempre. I també tot el suport a totes les mobilitzacions socials que ja es van mostrar 
contràries al contingut d’aquesta sentència judicial. 

Evidentment, també cal fer feina a l’Ajuntament i, per tant, des d’aquesta administració 
també continuar formant en perspectiva de gènere i en violència masclista a tots els 
professionals de l’Ajuntament, especialment aquells que treballen en serveis que tenen 
afectació directa en aquests temes o que poden afectar les dones.  

I, evidentment, fer arribar aquesta declaració institucional, entre molts òrgans o 
entitats, evidentment, al Consell Municipal per la Igualtat de Gènere del mateix 
Ajuntament, i als grups polítics del Parlament, així com a les entitats municipalistes, a 
l’Audiència Nacional, a la Provincial de Navarra, que és qui va sentenciar aquesta 
resolució tan lamentable, al Ministeri de Justícia perquè treballi en la línia que estàvem 
dient i al Consell General del Poder Judicial.  

I això ha estat acordat així pel nostre propi grup municipal del Govern, pel Grup 
Municipal d’Esquerra - Mes, pel Grup Municipal CUP - Crida per Girona, pel Grup 
Municipal del PSC, per Ciutadans i pel Partit Popular. 

I si els sembla bé, continuem amb l’ordre del dia. 
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2. INFORME DE PRESIDÈNCIA 

Com fem mensualment també, faríem l’informe de Presidència. Avui, concretament, 
els vull informar que ens han comunicat que aquesta setmana ja tindrem l’informe 
referent a les afectacions del TAV, amb les rectificacions o esmenes que calia afegir 
perquè no s’havien tocat alguns temes. Creiem que aquesta setmana ja el tindrem i, 
per tant, els el podrem, doncs, fer avinent. M’imagino que aquesta setmana i si no, 
dilluns. Quan ho rebem els en farem entrega. 

Per altra banda, saben que sempre ens agrada, perquè és un tema molt important per 
a la ciutat, per a totes les ciutats i municipis, doncs, fer una petita anàlisi o un petit 
esment sobre el mercat de treball a la ciutat de Girona. 

Actualment, de fet, en finalitzar el mes d’abril, hi havia 5.022 persones inscrites o 
registrades a l’atur a la ciutat de Girona. De fet, continuem mesos de disminució, i 
interanualment, aquesta disminució és el cinquè any consecutiu que en un mes d’abril 
es produeix aquesta disminució. 

De fet, el nombre de registrats a l’atur en un mes d’abril, aquest mes d’abril és el més 
baix dels últims deu anys, i això és prou bona notícia –prou bona notícia–, amb els 
peròs que calguin, eh? I portem a la ciutat de Girona cinquanta-tres mesos 
consecutius de reducció interanual. Aquí ja saben que donem certes dades 
estadístiques: cal que fem especial esment, i així ho farem des del Servei Municipal 
d’Ocupació, per intentar cercar aquest canvi de tendència, i és que aquesta disminució 
de l’atur és major en homes que en dones; això no és bona notícia i, per tant, des del 
Servei Municipal… Tot i que és una diferència no molt gran, però hem de…, 
precisament el que comentàvem ara d’aquests estereotips i aquesta lluita per evitar 
conductes masclistes. Doncs, evidentment, hem de treballar també en aquesta línia en 
el tema del mercat d’ocupació. 

I, en canvi, sí que hi ha més bones notícies en el tema dels joves, que ens preocupava 
també molt, molt a tots –disculpin–, que és el col·lectiu que més va disminuint d’una 
forma més important, amb uns percentatges grans en comparació als altres col·lectius. 
I, per tant, això són bones notícies. 

També m’agrada fer referència –ho faig de tant en tant–, però és importantíssim tenir 
en compte el nivell formatiu de les persones per adonar-nos que el 80 per cent de les 
persones que estan inscrites a l’atur tenen estudis primaris o inferiors; per tant, afecta 
directament, el nivell d’estudi de les persones, a l’hora de trobar un lloc de treball o no? 
És una xifra claríssima. Per tant, és important que treballem intensament per reduir 
l’atur la formació de les persones. És imprescindible. 

I, per últim, saben que a la contractació laboral no m’hi refereixo gaire, perquè pot 
donar dades equivocades, però, en canvi, no pot donar dades equivocades l’afiliació a 
la Seguretat Social, que saben que repeteixo cada Ple que és la foto de les persones 
que estan treballant actualment, en aquell moment concret, que està donat d’alta 
d’afiliat a la Seguretat Social. Saben que sempre anem un mes enrere i, per tant, 
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parlem del mes de març, que aquest mes de març del 2018 continuem amb aquest 
increment interanual que fa diversos anys que s’està produint. De fet, la taula més 
clara possiblement és la de la pàgina 13, i és una molt bona notícia veure que, de fet, 
hi ha 72.975 persones afiliades a la Seguretat Social, que ara ja superem en el 
moment més àlgid que era quan més persones afiliades a la Seguretat Social hi havia 
hagut mai en un mes de març, que eren 71.663; doncs, enguany hi ha 1.312 persones 
més afiliades a la Seguretat Social que en el moment àlgid, que va ser el 2008, aquí a 
Girona. I això, evidentment, són bones notícies. 

No obstant això, saben que hem de treballar per eliminar o reduir en tot el que es 
pugui la precarietat laboral, els sous han de ser…, ara ja els treballadors s’han de 
veure beneficiats amb els increments de sous, atès que sembla que podem parlar de 
certa –certa–, amb la boca petita, recuperació econòmica. Certa recuperació 
econòmica. Cal fer molt i sobretot en les condicions laborals dels treballadors i de les 
treballadores. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Decret de l'Alcaldia de data 5 d'abril de 2018 relatiu a rectificació decret de 
l'Alcaldia dictat en data 13 de març de 2018 de delegació de competències a  
favor de la Junta de Govern Local. 

Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE la delegació efectuada per resolució de l'Alcaldia 
número 2018005172 de data 13 de març de 2018 a favor de la Junta de Govern Local 
que fa referència a la contractació de personal per programes de les diferents àrees de 
l'Ajuntament. 

Segon.- DELEGAR a favor de la Junta de Govern Local l'aprovació dels programes, 
interns o externs, dels que se'n pugui derivar la contractació temporal de personal, ja 
sigui laboral d'obra o servei determinat o bé funcionari per programes. 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als regidors afectats. 

Quart.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província en compliment 
del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2581/1986, de 28 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals. 

Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que es 
convoqui. 

Sisè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de  
transparència,  en  la  seu  electrònica  municipal,  en  compliment  del que disposen 
els arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés 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. 

Decret de l'Alcaldia de data 5 d'abril de 2018 relatiu a modificació decret 
delegacions genèriques i específiques. 
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Primer.- MODIFICAR el Decret de l'Alcaldia número 2018005174 de data 13 de març 
de 2018, en el sentit d'efectuar les delegacions genèriques i específiques d'atribucions 
de gestió i resolució dels assumptes de les seves respectives àrees d'actuació que 
seguidament s'especifiquen: 

PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D'ÀREA: 

- Gestió i resolució d'expedients de transparència passiva de les matèries que 
afecten a l'àmbit funcional de cada àrea. 

- Aprovació dels expedients de contractació, plecs de clàusules administratives 
particulars, plec de prescripcions tècniques, actes de tràmit, actes de tràmit qualificats, 
actes definitius i formalització del contracte del procediment per a l'adjudicació dels 
contractes d'obres d'import estimat inferior a 80.000 € i subministrament i serveis 
d'import  estimat  inferior a 35.000 € regulat a  l'article 159.6 de la Llei 9/2017, 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

PER A TOTS ELS REGIDORS AMB DELEGACIÓ ESPECÍFICA I RESPECTE DELS 
ASSUMPTES DELEGATS: 

- Gestió i resolució d'expedients de transparència passiva de les matèries que 
afecten a l'àmbit funcional de cada àrea. 

- Aprovació dels expedients de contractació, plecs de clàusules administratives 
particulars, plec de prescripcions tècniques, actes de tràmit, actes de tràmit qualificats, 
actes definitius i formalització del contracte del procediment per a l'adjudicació dels 
contractes d'obres d'import estimat inferior a 80.000 € i subministrament i serveis 
d'import  estimat  inferior a 35.000 € regulat a l'article 159.6 de la Llei 9/2017, 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Segon.- Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i dins dels límits 
d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un 
altre òrgan o regidor. 

En el text de les resolucions adoptades pels Regidors i Regidores en virtut d'aquesta 
delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la 
part expositiva, del següent text: 

"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 

Tercer.- 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 
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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. 

Quart.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que manifestin 
la seva acceptació. 

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'article 44.2 del 
ROF. 

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

* Sentència núm. 34, de 26 de febrer de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
306/2017, interposat per la recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia - 
Presidència en data 10 d'agost de 2017, en virtut del qual se li va imposar una 
sanció de 601 € com a autora d'una infracció greu en matèria de seguretat 
ciutadana consistent en la tinença il·lícita de drogues tòxiques. 

* Sentència núm. 66, de 23 de març de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
69/2017-Y, interposat pel recurrent contra la desestimació per silenci administratiu 
del recurs de reposició interposat contra la imposició d'una infracció de trànsit per 
sobrepassar el límit de velocitat establert. 

* Sentència núm. 104, de 22 de març de 2018, del Jutjat Penal núm. 1 de Girona, 
dictada en el procediment abreujat núm. 5/2018, en virtut de la qual es condemna 
a l'acusat com autor penalment responsable d'un delicte de conducció sota la 
influència de begudes alcohòliques, a la pena de sis mesos de multa amb una 
quota diària de 4 euros i a la privació del dret a conduir vehicles a motor i 
ciclomotors durant un any i un dia, havent d'indemnitzar a l'Ajuntament de Girona 
en la quantitat de 2.037,72 euros a través de la companyia d'assegurances, així 
com al pagament de les costes processals causades. 

 

 



11 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte al punt número 3 de 
l’ordre del dia, que és decrets i acords a donar compte al Ple, si de cas, dels que els 
sembli a vostès al darrer punt podem parlar-ne. 

No hi ha ratificacions. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 

4. Aprovar l'establiment i el reglament d'organització i funcionament del servei 
públic de l'emissora de ràdio municipal 

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta, 
de conformitat amb l’article 83 del ROM. 

En la sessió plenària del 12 de febrer del 2018 es va aprovar inicialment el projecte 
d'establiment i el projecte de reglament del servei públic de l'emissora  de ràdio 
municipal. 

En resposta a l'edicte (Butlletí Oficial de la Província Girona de 27 de febrer del 2018) 
de l'alcaldessa de Girona, que donava publicitat a l'acord de Ple de l'Ajuntament de 
Girona d'aprovació inicial del projecte d'establiment i del projecte de reglament del 
servei públic de l'emissora de ràdio municipal. L'edicte s'ha publicat també al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya (2 de març del  2018) i al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament de Girona (13 de març del 2018), tal com s'establia a l'acord de Ple. 
Després del termini de trenta dies d'informació pública de l'acord, que finalitzava el 25 
d'abril, s'han rebut al·legacions de les següents entitats: 

- Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 

Concretament, amb data 12 de febrer del 2018, mitjançant registre d'entrada 
(2018010629), Míriam Pujola Romero, representant de Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, ha presentat 13 esmenes al reglament d'organització  i  funcionament de 
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona, i amb data 12 de febrer del 2018, 
mitjançant registre d'entrada (2018010630), Míriam Pujola Romero, representant de 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, ha presentat una esmena al projecte 
d'establiment del servei públic de l'emissora de ràdio. 

El dia 25 d'abril del 2018, mitjançant registre d'entrada 2018030133, Míriam Pujola 
Romero, representant de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, ha presentat 
al·legacions en relació amb el projecte del reglament d'organització i funcionament de 
l'emissora de ràdio i amb el projecte d'establiment del servei de ràdio. 

Es reprodueix l'informe jurídic 89/18 del lletrat municipal Vicenç Estanyol Bardera, 
emès el 25 d'abril del 2018: 

"PRIMER 
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S'emet el present informe a Girona en data 25 d'abril de 2018. El mateix obeeix a 
l'assessorament legal preceptiu però no vinculant que es deriva del l'article 33 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol, relatiu a l'assessorament legal; i a l'article 129  en el 
mateix sentit indicat de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985. 

SEGON 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 12 de febrer de 2018, aprovà 
inicialment l'acord d'establir el servei públic de ràdio municipal de la ciutat de Girona, 
així com el seu reglament de funcionament. 

En data 27 de febrer també de 2018 (BOP núm. 41, pàg. 68), fou formalitzat l'anunci 
d'informació pública dels dos acords (projecte d'establiment i reglament) abans 
esmentats. El 2 de març del 2018 es publica l'Edicte sobre la mateixa qüestió al DOGC 
núm. 7570- 

En relació als dos acords de Ple de 12 de febrer i posterior publicació de l'aprovació 
inicial, el Grup Municipal Ciutadans presentà, en data 12 de febrer de 2018, dos 
registres d'entrada (núm. 2018010630 i 2018010629). 

TERCER 

En el primer dels registres es presenta un únic extrem d'esmenes, que és el següent: 

I.- Llengua.- A l'apartat tercer del projecte d'establiment es cita que el cent per cent de 
les emissions radiofòniques seran en català. El recurrent contrasta això, amb el fet 
que, en canvi, a l'article 3r del reglament s'esmenta que la llengua emprada 
"normalment" serà el català. A l'entendre de qui subscriu el present informe, l'al·legació 
hauria de ser estimada pels fonaments de dret que seran exposats i el sentit de 
modificar l'apartat tercer del projecte d'establiment (canviant el cent per cent de les 
emissions en català, pel gir que "la llengua emprada serà normalment el català"). 

En el segon dels registres abans enunciat, es plantegen les següents qüestions: 

II.- Forma de gestió, en fonament al ROAS 179/95 (esmena "1", pàg. 1): Es proposa 
que l'al·legació sigui estimada, atès que la forma de gestió amb la qual s'ha aprovat 
inicialment l'establiment del servei de ràdio, correspon als articles 190 i 191 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, Decret 179/1995 de 13 de juny. 
L'esmena fa referència o sustenta la proposta en el  propi informe jurídic municipal 
18/18, de 18 de gener. 

III.- Separació entre informació vs. opinió (esmena "2", pag 2 i 3): El recurrent proposa 
substituir l'article 2.1.b) i més concretament el gir relatiu a la necessària "separació 
entre informacions i opinions" i substituir-ho per garantir "el respecte i la defensa de la 
llibertat d'expressió i de la llibertat d'informació és (...)". El gir proposat i aprovat 
inicialment és el que recull l'article 80.f) de la Llei de comunicació 22/2005. En 
conseqüència no representaria una actuació sense cobertura legal mantenir l'estat 
actual de l'article 2.1.b) tot i la STC núm. 86/2017 que invoca el recurrent. En termes 
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de dret material i aparença de bon dret, poca  o escassa diferència, (en quan a 
l'esperit o raó de ser) presenten tant una com altra expressió (l'aprovada i la que 
proposa el recurrent). Per aquest motiu es proposa desestimar l'esmena. 

IV.- "Recol·locació" de principis a garanties (esmena "3", pag. 3): Es proposa 
recol·locar els articles 2.1g), 2.1.h), i 2.1.i). Es proposa estimar l'al·legació en el sentit 
que l'encaix de les tres garanties se situen més a l'apartat 2.5 que al 2.1.  Es podria 
plantejar que les garanties de major rellevància són la materialització  de principis i, 
per aquest motiu, tenen la ubicació a l'apartar 2.1. de principis; no obstant, i mentre hi 
siguin presents, com és el cas, no té conseqüència jurídica o contrària a dret un que 
altre emplaçament. 

V.- Recursos suficients (esmena "4", pag. 4): es proposa afegir que es "proveirà de 
recursos suficients". Es proposa desestimar l'al·legació per dos motius: d'una banda és 
tautològica l'existència de recursos per a garantir el servei i, per altra, l'annex del 
projecte d'establiment contempla els recursos que es destinaran al funcionament del 
servei de radio, els qual han estat habilitats de forma urgent a l'espera de la 
corresponen licitació prevista per al mes d'octubre del present exercici. 

Vi.- Selecció de la direcció (esmena "5", pag. 4): el recurrent proposa afegir que  el Ple 
Municipal participarà en l'elecció del titular de la direcció del servei. Es proposa 
desestimar l'al·legació perquè l'article 33.2. de la Llei de comunicació 22/2005 atribueix 
al Ple el nomenament del Director o Directora del servei . 

La fusió d'articulat també és desestima perquè amb caràcter general (i la referència val 
per al conjunt d'al·legacions que proposen "reubicacions"), la fusió i recol·locació 
desestructura l'ordre del reglament. 

VII.- Elaboració de programació per part de la direcció (esmena 6, pag 4 i 5) Es 
proposa desestimar l'al·legació relativa a afegir que el responsable municipal elaborarà 
i proposarà la programació i continguts a l'epígraf 2.5.2.- Tant al reglament com al 
projecte d'establiment- és diàfan que l'Ajuntament de Girona, mitjançant el 
responsable designat pel Ple té el deure de programar, planificar i determinar els 
criteris en matèria de continguts radiofònics mitjançant un pla anual, essent la 
producció funcional d'un futur prestatari o proveïdor una qüestió, com s'ha apuntat, 
estrictament funcional o operativa atès que per l'article  26 de  la Llei de Bases 7/85 la 
planificació, en fons i forma, del servei ha de complir els criteris d'universalitat, qualitat i 
continuïtat pel caràcter de servei públic essencial. 

Evidentment el Consell Consultiu, en fonament a l'article 33.4 de la Llei 22/05 i articles 
119, 132 i 133 de ROF 2568/1986, garanteix l'informe preceptiu del Consell no només 
en relació a la programació, també en la selecció del responsable o director municipal i 
tots els extrems contemplats a l'informe 18/18 d'aquest serveis jurídics. 

VIII.- Participació administracions, entitats i anàlegs (esmena 7, pag 5): es proposa 
desestimar l'esmena. Resta abastament reflectit, en una lectura ràpida del mateix, al 
reglament la necessària garantia de participació de grups socials, polítics i entitats 



14 
 

d'acord amb la realitat social, econòmica, acadèmica, cultural i interadministrativa de la 
ciutat de Girona. S'afegeix que, en fonament a l'article 170.2 del TRLM, es garanteix 
d'ofici la participació, en particular, de regidors i grups municipals en mitjans de 
comunicació. 

IX.- Referència la CE, Estatut i altres fonts normatives (esmena 8, pag. 6) Es citi  o no 
es citi al reglament (article 4.a), és un realitat de cobertura legal plena que els 
instruments regulatius locals han de donar compliment als marc legal que es regulen a 
l'article 26.3 de la Llei de comunicació 22/2005. En aquest sentit procedeix estimar 
l'al·legació: o bé no s'indica cap referència al marc normatiu o bé se suprimeix a la 
proposta l'única referència als drets humans i els tractats internacionals, per una 
qüestió, simplement, de jerarquia normativa en fonament a l'article 9.1 i 9.3 de CE. 
Sigui la decisió en un sentit o altre, per l'article 9 de CE la Llei de comunicació és de 
totes maneres d'obligat compliment en el sentit apuntat al seu article 26.3, per una raó 
de jerarquia normativa i de legalitat. 

X.- Reforç de la identitat nacional (esmena 9, pàg. 7). Es proposa desestimar 
l'al·legació la qual proposa substituir el gir del reforç de la identitat nacional per 
l'esbargiment comunitari i la pertinença a la ciutat de Girona. L'article 26.3.i) (llei) 
regula allò que l'article. 4.h) (reglament) reflecteix o materialitza. La Llei de 
comunicació 22/05 no fa referència a la identitat local en el sentit que apunta el 
recurrent. 

XI.- Director (esmena 10 pàg. 6).- Es proposa desestimar l'esmena amb remissió a 
l'apartat VI d'aquest mateix informe per referència a l'article 33.2. Per la llei 22/05 és el 
Ple municipal, per majoria de dos terços, el que nomena i separa al director/directora. 

XII.- Direcció (esmena 11, pàg. 7).- es proposa desestimar, pel mateix motiu, així com 
perquè el reglament municipal no ha de reflectir la universalitat funcional o detall de la 
llei. A l'informe jurídic 18/18, de 18 d'agost, ja es reflecteix la necessitat imperativa de 
l'informe preceptiu del Consell Assessor. 

XIII.- Consell Rector i no Consell d'Administració (Esmena 12, pàg. 7). Es  proposa 
l'estimació. Es tracta d'un error material del reglament. El mateix succeeix amb la Llei 
derogada citada al reglament (11/1991). 

QUART 

Per a la resta d'extrems que aprofundeixen en la contestació a les al·legacions o bé 
per eventuals llacunes que pugui contenir el present informe, es fa remissió a l'informe 
jurídic emès per aquests serveis jurídics en data 18 de gener de 2018 (que consta de 
dinou pàgines). 

El titular de les al·legacions les planteja, amb bon criteri, en funció de la naturalesa de 
les mateixes (esmenes d'adhesió, de substitució i de supressió). No obstant això el 
criteri del present informe ha consistit en reconèixer les esmenes d'errors materials del 
projecte i reglament (2 errors); les esmenes orientades a recol·locar qüestions 
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(algunes de les quals han estat acceptades), i, finalment, les esmenes de fons que 
s'han exposat i fonamentat anteriorment. 

I en fonament a l'assessorament legal preceptiu indicat a l'inici, s'emet el present 
informe a Girona a 25 d'abril de 2018, sense perjudici que l'òrgan competent pugui 
adoptar criteri jurídic diferent al proposat per estimar-ho més adient." 

Per tot això la Comissió Informativa d'Alcaldia sotmet a la consideració de l'Ajuntament 
en Ple l'adopció del següent acord. 

Primer.- ESTIMAR l'al·legació i l'esmena referents al projecte d'establiment del servei 
de ràdio, en la línia que informa el lletrat municipal: 

I.- Llengua.- A l'apartat tercer del projecte d'establiment es cita que el cent per cent de 
les emissions radiofòniques seran en català. El recurrent contrasta això, amb el fet 
que, en canvi, a l'article 3r del reglament s'esmenta que la llengua emprada 
"normalment" serà el català. A l'entendre de qui subscriu el present informe, l'al·legació 
hauria de ser estimada pels fonaments de dret que seran exposats i el sentit de 
modificar l'apartat tercer del projecte d'establiment (canviant el cent per cent de les 
emissions en català, pel gir que "la llengua emprada serà normalment el català"). 

Segon.- ESTIMAR les al·legacions i esmenes 1, 3, 8, 12, 15 i 16 sobre el reglament 
d'organització i funcionament de l'emissora municipal, en el sentit que informa el lletrat 
municipal en el cas de les al·legacions 1, 3, 8 i 12: 

II.- Forma de gestió, en fonament al ROAS 179/95 (esmena "1", pàg. 1): Es proposa 
que l'al·legació sigui estimada, atès que la forma de gestió amb la qual s'ha aprovat 
inicialment l'establiment del servei de ràdio, correspon als articles 190 i 191 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, Decret 179/1995 de 13 de juny. 
L'esmena fa referència o sustenta la proposta en el  propi informe jurídic municipal 
18/18, de 18 de gener. 

IV.- "Recol·locació" de principis a garanties (esmena "3", pag. 3): Es proposa 
recol·locar els articles 2.1g), 2.1.h), i 2.1.i). Es proposa estimar l'al·legació en el sentit 
que l'encaix de les tres garanties se situen més a l'apartat 2.5 que al 2.1.  Es podria 
plantejar que les garanties de major rellevància són la materialització  de principis i, 
per aquest motiu, tenen la ubicació a l'apartar 2.1. de principis; no obstant, i mentre hi 
siguin presents, com és el cas, no té conseqüència jurídica o contrària a dret un que 
altre emplaçament. 

IX.- Referència la CE, Estatut i altres fonts normatives (esmena 8, pag. 6) Es citi  o no 
es citi al reglament (article 4.a), és un realitat de cobertura legal plena que els 
instruments regulatius locals han de donar compliment als marc legal que es regulen a 
l'article 26.3 de la Llei de comunicació 22/2005. En aquest sentit procedeix estimar 
l'al·legació: o bé no s'indica cap referència al marc normatiu o bé se suprimeix a la 
proposta l'única referència als drets humans i els tractats internacionals, per una 
qüestió, simplement, de jerarquia normativa en fonament a l'article 9.1 i 9.3 de CE. 
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Sigui la decisió en un sentit o altre, per l'article 9 de CE la Llei de comunicació és de 
totes maneres d'obligat compliment en el sentit apuntat al seu article 26.3, per una raó 
de jerarquia normativa i de legalitat. 

XIII.- Consell Rector i no Consell d'Administració (Esmena 12, pàg. 7). Es  proposa 
l'estimació. Es tracta d'un error material del reglament. El mateix succeeix amb la Llei 
derogada citada al reglament (11/1991). 

En aquest darrer punt l'informe del lletrat fa referència també a l'al·legació 16. 

En el cas de l'al·legació 15 el contingut és el mateix que l'al·legació 1 i, per tant, la 
proposta d'estimació es basa en els mateixos principis. 

Cal assenyalar que en l'esmena 8 s'estimarà l'al·legació presentada i s'optarà per no 
indicar cap referència al marc normatiu. 

Tercer.- DESESTIMAR les al·legacions i esmenes 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 i 14 sobre 
el reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal, en el sentit que 
informa el lletrat municipal en el cas de les al·legacions 2, 4, 5, 6, 7,  9, 10 i 11: 

III.- Separació entre informació vs opinió (esmena "2", pag 2 i 3): El recurrent proposa 
substituir l'article 2.1.b) i més concretament el gir relatiu a la necessària "separació 
entre informacions i opinions" i substituir-ho per garantir "el respecte i la defensa de la 
llibertat d'expressió i de la llibertat d'informació és (...)". El gir proposat i aprovat 
inicialment és el que recull l'article 80.f) de la Llei de comunicació 22/2005. En 
conseqüència no representaria una actuació sense cobertura legal mantenir l'estat 
actual de l'article 2.1.b) tot i la STC núm. 86/2017 que invoca el recurrent. En termes 
de dret material i aparença de bon dret, poca  o escassa diferència, (en quan a 
l'esperit o raó de ser) presenten tant una com altra expressió (l'aprovada i la que 
proposa el recurrent). Per aquest motiu es proposa desestimar l'esmena. 

V.- Recursos suficients (esmena "4", pag. 4): es proposa afegir que es "proveirà de 
recursos suficients". Es proposa desestimar l'al·legació per dos motius: d'una banda és 
tautològica l'existència de recursos per a garantir el servei i, per altra, l'annex del 
projecte d'establiment contempla els recursos que es destinaran al funcionament del 
servei de radio, els qual han estat habilitats de forma urgent a l'espera de la 
corresponen licitació prevista per al mes d'octubre del present exercici. 

Vi.- Selecció de la direcció (esmena "5", pag. 4): el recurrent proposa afegir que  el Ple 
Municipal participarà en l'elecció del titular de la direcció del servei. Es proposa 
desestimar l'al·legació perquè l'article 33.2. de la Llei de comunicació 22/2005 atribueix 
al Ple el nomenament del Director o Directora del servei . 

La fusió d'articulat també és desestima perquè amb caràcter general (i la referència val 
per al conjunt d'al·legacions que proposen "reubicacions"), la fusió i recol·locació 
desestructura l'ordre del reglament. 
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VII.- Elaboració de programació per part de la direcció (esmena 6, pag 4 i 5) Es 
proposa desestimar l'al·legació relativa a afegir que el responsable municipal elaborarà 
i proposarà la programació i continguts a l'epígraf 2.5.2.- Tant al reglament com al 
projecte d'establiment- és diàfan que l'Ajuntament de Girona, mitjançant el responsable 
designat pel Ple té el deure de programar, planificar i determinar els criteris en matèria 
de continguts radiofònics mitjançant un pla anual, essent la producció funcional d'un 
futur prestatari o proveïdor una qüestió, com s'ha apuntat, estrictament funcional o 
operativa atès que per l'article  26 de  la Llei de Bases 7/85 la planificació, en fons i 
forma, del servei ha de complir els criteris d'universalitat, qualitat i continuïtat pel 
caràcter de servei públic essencial. 

Evidentment el Consell Consultiu, en fonament a l'article 33.4 de la Llei 22/05 i articles 
119, 132 i 133 de ROF 2568/1986, garanteix l'informe preceptiu del Consell no només 
en relació a la programació, també en la selecció del responsable o director municipal i 
tots els extrems contemplats a l'informe 18/18 d'aquest serveis jurídics. 

VIII.- Participació administracions, entitats i anàlegs (esmena 7, pag 5): es proposa 
desestimar l'esmena. Resta abastament reflectit, en una lectura ràpida del mateix, al 
reglament la necessària garantia de participació de grups socials, polítics i entitats 
d'acord amb la realitat social, econòmica, acadèmica, cultural i interadministrativa  de 
la ciutat de Girona. S'afegeix que, en fonament a    l'article 170.2 del TRLM, es 
garanteix d'ofici la participació, en particular, de regidors i grups municipals en mitjans 
de comunicació. 

X.- Reforç de la identitat nacional (esmena 9, pàg. 7). Es proposa desestimar 
l'al·legació la qual proposa substituir el gir del reforç de la identitat nacional per 
l'esbargiment comunitari i la pertinença a la ciutat de Girona. L'article 26.3.i) (llei) 
regula allò que l'article. 4.h) (reglament) reflecteix o materialitza. La Llei de 
comunicació 22/05 no fa referència a la identitat local en el sentit que apunta el 
recurrent. 

XI.- Director (esmena 10 pàg. 6).- Es proposa desestimar l'esmena amb remissió a 
l'apartat VI d'aquest mateix informe per referència a l'article 33.2. Per la llei 22/05 és el 
Ple municipal, per majoria de dos terços, el que nomema i separa al director/directora. 

XII.- Direcció (esmena 11, pàg. 7).- es proposa desestimar, pel mateix motiu, així com 
perquè el reglament municipal no ha de reflectir la universalitat funcional o detall de la 
llei. A l'informe jurídic 18/18, de 18 d'agost, ja es reflecteix la necessitat imperativa de 
l'informe preceptiu del Consell Assessor. 

En el cas de l'al·legació 13 es desestima atès que forma part del marge de 
discrecionalitat de l'equip de govern, d'acord amb l'article 4.a) de la Llei de bases del 
règim local sobre potestat d'autoorganització, i no incorre en motius d'arbitrarietat. 

En el cas de l'al·legació 13 es desestima amb el fonament que la normativa no 
determina quina és la majoria necessària per a l'aprovació del Consell Assessor  i, per 
tant, igual que en el cas anterior, forma part del marge de discrecionalitat  de l'equip de 
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govern, d'acord amb l'article 4.a) de la Llei de bases del règim local sobre potestat 
d'autoorganització. 

Quart.- APROVAR l'establiment del Servei públic de l'emissora de  ràdio municipal. 

Cinquè.- APROVAR definitivament el projecte d'establiment i el reglament del servei 
públic de l'emissora de ràdio municipal, d'acord amb els documents annexos a la 
proposta. 

Sisè.- PUBLICAR el text íntegre de l'esmentat reglament en el Butlletí Oficial de  la 
Província de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de 
les Bases de règim local i amb l'article 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, als efectes de la seva entrada en vigor, i fer referència al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de la publicació  al Butlletí Oficial de la Província. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número quart 
de l’ordre del dia, que en aquest sentit queda sobre la taula, ja ho saben tots vostès. 

COMISSIÓ INFORMATIVA SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, 
SEGURETAT I COOPERACIÓ 

5. Sol·licitud d'incorporació de la quantia econòmica corresponent a les 
actuacions prioritàries no executades en la 1a fase, a la 2a subvenció de 
l'Agència de Residus de Catalunya per a la realització de les actuacions del 
"Projecte d'adequació i millora de l'eficiència energètica de la planta de 
valorització energètica de Campdorà" 

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió del 14 de desembre de 2015, va aprovar el 
projecte bàsic d'adequació i millora de l'eficiència energètica de la Planta de 
Valorització energètica de residus de Campdorà, amb un pressupost total de vint-i-set 
milions tres-cents cinquanta-cinc mil sis-cents vuitanta euros (27.355.680 €) (IVA 
inclòs) i el seu annex 3, el qual recull les actuacions prioritàries a executar. 

En la mateixa proposta de Ple, es va reiterar la sol·licitud a l'Agència de Residus de 
Catalunya, pel finançament de les actuacions incloses en aquest projecte  bàsic pel 
import de vint milions set-cents vint-i-set mil cinc-cents quaranta-sis euros (20.727.546 
€) (IVA inclòs), atès que la resolució de l'ARC de 22 de  març de 2010, expedient 
Q0002/2010/03, ja va atorgar a l'Ajuntament de Girona, una subvenció directa de sis 
milions sis-cents vint-i-vuit mil cent trenta-quatre euros (6.628.134 €) (IVA inclòs), per al 
finançament dels serveis d'enginyeria i assistència tècnica inicialment , modificada el 9 
de març de 2015 destinant-la al finançament de les actuacions determinades com a 
prioritàries (annex 3 del projecte bàsic). 

En data 20 d'abril de 2017, es comunica a l'Ajuntament de Girona, mitjançant el Cap 
de l'oficina tècnica de l'Agència de Residus de Catalunya, que ha estat aprovada pel 
Consell de Direcció de l'ARC de 19 d'abril del 2017, la tramitació  del conveni de 
col·laboració per la part restant del finançament del 100% de les obres d'adequació i 
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millora de la planta de valorització energètica de Campdorà, pel import de vint milions 
set-cents vint-i-set mil cinc-cents quaranta-sis euros (20.727.546 €) (IVA INCLÒS), 

En data 11 de maig de 2017, mitjançant registre d'entrada, nº expedient 
Q0460/2009/4, l'Agència de Residus de Catalunya comunica a l'Ajuntament de Girona, 
el vistiplau  al conveni de col·laboració per al finançament de l'adequació i millora de 
l'eficiència energètica de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, 
d'acord amb els requisits establerts a la Directiva Marc 2008/98/CE sobre residus, per 
un import màxim de 20.727.546,00€ (IVA inclòs), que corresponen al 100% de les 
actuacions objecte del conveni. La data límit per a l'execució i justificació per a les 
actuacions objecte d'aquesta subvenció seria el 31 de desembre de 2020. 

Amb l'execució en curs de les actuacions prioritàries del projecte, que es financen 
mitjançant la subvenció directa atorgada per l'ARC a l'Ajuntament de Girona, aquest 
conveni permetria completar el conjunt d'actuacions del projecte aprovat per 
l'Ajuntament de Girona per l'adequació i millora de la planta. 

Vist l'inici de la tramitació del conveni de col·laboració que contempla la subvenció del 
100% de les actuacions del projecte d'adequació i millora de l'eficiència energètica de 
la planta de valorització energètica de residus de Campdorà, es considera a les 
reunions de seguiment de les actuacions entre l'Ajuntament de Girona, Trargisa, i 
l'Agència de Residus de Catalunya, i posteriors al vist i plau de la tramitació d'aquest 
Conveni, que l'execució de les actuacions prioritàries encara no executades, es 
posposi fins a l'execució de la resta d'actuacions del projecte previstes, per aprofitar la 
mateixa aturada de planta per a la realització de totes les actuacions, aprofitant així les 
sinergies  entre les actuacions i per un millor dimensionament adequat a la totalitat de 
les actuacions, i a la reforma total de la planta, unificant en un únic termini de 
finalització, la totalitat de les actuacions, tant les prioritàries pendents d'execució, com 
les de reforma de la segona fase, essent aquest el 31 de desembre de  2020. 

L'aturada de la planta per a l'execució de les actuacions prioritàries pendents, i la resta 
d'actuacions del projecte bàsic, es va determinar per  l'1 de gener del 2018, i es 
preveia que tingués una durada de 24 mesos. 

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 12 de juny de 2017, va acordar la sol·licitud a 
l'Agència de Residus de Catalunya d'una ampliació del termini de finalització de les 
actuacions prioritàries, fins a 31 de desembre de 2020, motivada per l'a tramitació del 
nou conveni de finançament Sol·licitud que, va  ser  enviada  a l'ARC  en data 15 de 
juny de 2017. 

En data 25 d'octubre de 2017, es registra escrit dirigit a l'ARC a on es concreten les  
actuacions que no es preveuen executar, partides i quanties, xifrades en 374.000 €, i 
que s'hauran de descomptar de la totalitat subvencionada. 

Vista la proposta de resolució de l'Agència de Residus de Catalunya, (exp nº 
Q0002/2010/3) de data 13 de desembre de 2017, registrada a l'ajuntament de Girona 
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el 22 de desembre, on en el seu punt tercer indica modificar el termini de finalització de 
les actuacions prioritàries fins a 31 de desembre de 2020. 

Vist que en data 22 de març de 2018, en la reunió de seguiment de les actuacions 
entre  l'Ajuntament de Girona, Trargisa, i l'Agència de Residus de Catalunya, l'ARC 
comunica que no ha estat aprovada la sol·licitud d'ampliació de la prorroga per 
finalitzar les actuacions prioritàries a 31 de desembre de 2017, i que per tal de poder 
finalitzar les actuacions prioritàries pendents d'executar, cal incloure-les dins de la 2a 
subvenció, adequant el import d'aquesta, atès que, segons comunicació de l'ARC, 
encara no ha estat presentada la subvenció per a l'execució de  les actuacions de la 
resta del projecte bàsic. 

Vist que han estat justificades a l'ARC les actuacions realitzades fins a 31 de 
desembre de 2017 per un valor de 2.244.452,26 euros corresponents a actuacions de 
les considerades com a prioritàries i que descomptant el valor de les actuacions que no 
s'hauran de realitzar, 374.000 € ja que es considera que amb les actuacions a realitzar 
en la segona fase no són necessàries; queden pendents d'executar les següents 
actuacions de la 1ª fase per un total de 4.009.681,74 € iva inclòs 

Actuació Lot 

1 Fossat i ponts grua L4 

2 Rentat de gasos, Nox i planta aigua desmineralitzada L5 3 Grup electrogen L6 

4 Cicle tèrmic, tubs conductes suports i contra incendis L7 5 Enginyeria prevenció de 
riscos i ctrl de qualitat L9 

6 Subministrament cintes d'escòries i estructures L12 7 Central hidràulica L13 

8 Transport vis sens fi forns L14 

9 Subministrament peces graelles forns i extractors escòries L17 

El import a traspassar a la 2a subvenció és de 4.009.681,74 € (IVA Inclòs). Per això, i 
subjecte a superior criteri, 

Primer.- Sol·licitar a l'Agència de Residus de Catalunya la incorporació del import 
econòmic corresponent a les actuacions prioritàries del projecte inicial global aprovat, 
pendents d'execució, a la 2a subvenció (Conveni de col·laboració  per  al finançament 
de l'adequació i millora de l'eficiència energètica de la planta de valorització energètica 
de residus de Campdorà-Girona) que va obtenir el vistiplau del Consell de Direcció de 
l'Agencia de Residus de Catalunya el 19 d'abril de 2017. 

L'import econòmic a incorporar a la 2a subvenció-conveni és de quatre milions nou mil 
sis-cents vuitanta-un euros amb setanta-quatre cèntims (4.009.681,74 €) (IVA inclòs). 
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Segon.- Sol·licitar la modificació del termini de finalització de  totes  les actuacions, 
inicialment previst pel 31 de desembre de 2020, a 31 de desembre  de 2022, atès el 
retard en l'aprovació de la 2a subvenció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, ja directament al punt 
número 5 de l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El vicealcalde 
senyor Eduard Berloso ho substanciarà. 

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. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. D’una manera ràpida 
i cronològica, vull dir, anomenaré els diferents moments i situacions que s’han viscut 
per a la reforma fins arribar a dia d’avui. 
 
El 22 de març del 2010, l’ARC atorga a l’Ajuntament una subvenció directa de 
6.628.134 euros per al finançament dels serveis d’enginyeria per a la redacció del 
projecte bàsic d’adequació i millora de la incineradora de Campdorà. 
El 9 de març del 2015 –cinc anys després–, es modifica la finalitat de la subvenció 
directa, dels 6.628.134 euros atorgada el 22 del tres del 2010, destinant-la també al 
finançament de les actuacions determinades com a prioritàries. 

El 14 de desembre del 2015, el Ple aprova el projecte bàsic d’adequació i millora de la 
planta de Campdorà, amb un pressupost total de 27.355.680 euros, el qual recull les 
actuacions prioritàries. 

El 20 d’abril del 2017, ens comunica per correu el cap de l’oficina tècnica de l’ARC que 
ha estat aprovada la tramitació del conveni del cent per cent restant per a totes les 
obres d’adequació, per 20.727.546 euros, repartits plurianualment entre els anys 2017 
i 2019. 

L’11 de maig del 2017, l’ARC ens comunica el vistiplau al conveni per 20.727.546 
euros. La data límit per a l’execució i justificació la fixa el 31 de desembre del 2020. 

El 12 de juny del 2017, el Ple acorda sol·licitar a l’ARC una ampliació de termini per 
finalitzar les actuacions prioritàries, que acaba el 31 de desembre de 2017, podent-les 
executar fins al 31 de desembre del 2020. 

El 25 d’octubre del 2017, es registra escrit dirigit a l’ARC on es concreten les 
actuacions que no es preveuen executar, xifrades en 374.000 euros i que s’hauran de 
descomptar de la totalitat subvencionada. 
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El 13 de desembre del 2017, l’ARC ens comunica en el seu punt tercer modifica el 
termini de finalització de les actuacions prioritàries fins al 31 de desembre del 2020. 

El 22 de març del 2018, en la reunió de seguiment, l’ARC ens comunica que no ha 
estat aprovada per Madrid la sol·licitud d’ampliació de la pròrroga per finalitzar les 
actuacions prioritàries. Per poder-les executar s’hauran de realitzar en el marc de la 
segona subvenció, que tampoc no ha estat atorgada, doncs, el conveni tenia el 
vistiplau de l’ARC, però no s’ha elevat al Consell de Ministres per ser aprovat. 

El 31 de desembre del 2017, hem justificat de la primera subvenció a l’ARC 
2.244.452,26 euros; queden pendents d’executar actuacions per un total de 
4.009.681,74. 

Per tant, sol·licitem avui sol·licitar a l’ARC la incorporació de l’import econòmic 
corresponent a les actuacions prioritàries del projecte inicial global aprovat pendent 
d’execució dels 4.009.681,74, la segona subvenció que va obtenir el vistiplau del 
Consell de Direcció de l’ARC el 19 d’abril del 2017, de 20.727.546 euros. I, en segon 
lloc, sol·licitar la modificació del termini de finalització de totes les actuacions 
inicialment previstes i per a la seva justificació per al 31 de desembre del 2020 a 31 de 
desembre del 2022, atès el retard en l’aprovació de la segona subvenció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si hi ha 
intervencions… Sí, senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. En el Ple de 12 de juny del 
2017, nosaltres ja vam votar a favor de sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya 
que modifiqués el termini de finalització de les actuacions prioritàries pendents 
d’execució. En concret, com vostè ha dit, vicealcalde, que es passés la data de 
finalització del 31 de desembre del 2017 al 31 de desembre del 2020. I com que 
aquesta pròrroga que va sol·licitar el plenari no va ser atesa, segons va comunicar 
l’Agència de Residus de Catalunya el passat 22 de març, creiem que el que hem de fer 
ara per poder finalitzar les actuacions prioritàries pendents d’executar de la primera 
subvenció és sol·licitar la incorporació de l’import econòmic corresponent a aquestes 
actuacions pendents, uns 4 milions d’euros, a la segona subvenció acordada segons el 
conveni de col·laboració signat amb l’Agència de Residus de Catalunya per al 
finançament de l’adequació i millora de l’eficiència energètica de la planta de 
Campdorà. 

Per tant, vicealcalde, nosaltres hi donarem suport. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. El 2015, quan va 
passar pel Ple el projecte de millora de la planta d’eficiència energètica, nosaltres ens 
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vam abstenir perquè ja vam argumentar que aquest no era el nostre model, el de 
tractament de final de línia, però que sí que enteníem que la planta estava molt 
antiquada, obsoleta, no complia normativa i que calia fer aquestes actuacions de 
millora de la seva eficiència. I en coherència amb aquella votació, ens seguirem 
abstenint. 

Perquè el tema de la gestió de residus és una problemàtica que afecta la ciutat, una 
problemàtica local, però també és un problema global i pensem que cal apostar a tots 
nivells, que cal treballar en origen el tema de la prevenció de residus, actuar en origen, 
escoltar la ciutadania i buscar les possibles solucions en la prevenció de la generació 
de residus, com pot ser el consum responsable, economia circular, sistemes de retorn 
d’envasos, etcètera, no? 

Com els he dit, aquest no és el nostre model, però no posarem pals a les rodes per a 
la millora de la planta, ja que cal fer aquesta renovació i cal trobar el finançament. 

I lamentem el retard de les obres, lamentem que l’execució d’obres estigui retardada a 
dia d’avui, a dos mesos, i que ja es planifiqui un possible retard de dos anys. I 
demanem sobretot a l’equip de govern i al regidor, doncs, que en facin un seguiment i 
responsabilitat per tal de minimitzar aquest temps de retard al màxim possible, ja que 
cada dia de retard incrementa costos, costos de gestió de residus que aniran a 
abocador, costos per a la ciutat i per a la ciutadania, evidentment, i costos ambientals: 
costos de transport, de residus amunt i avall, amb conseqüents emissions de CO2, que 
contribueixen al canvi climàtic. Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Aquest 
projecte, com s’ha dit, hem parlat ja en altres ocasions, nosaltres sempre hem votat en 
contra, perquè qüestionem el model de gestió de residus que representa. Inicialment ja 
vam qüestionar que no hi hagués hagut debat polític i encara menys ciutadà per 
prendre aquesta decisió, però, a més a més, entenem, doncs, que aquestes reformes 
el que fan és perpetuar un model caduc que és el model d’incineració. Perquè donaran 
lloc, aquestes obres, a una instal·lació que està absolutament sobredimensionada, i 
més, si tenim en compte, doncs, les fites que ens marca, per exemple, l’objectiu de 
Catalunya d’una tria selectiva del 60 per cent. Per tant, entenem que genera una 
instal·lació sobredimensionada i, per tant, nosaltres no podem estar a favor d’aquesta 
proposta. 

En tot cas, la proposta que ens posen avui sobre la taula concretament a sobre ens 
proposa que allarguem les actuacions fins al 2022. El 2014 parlaven de disset mesos 
per a aquestes actuacions prioritàries; estem al 2018, el termini del 2020 ara ens 
proposen que l’allarguem fins al 2022. 

Això, a més a més, no em consta que ho hagin parlat amb la gent de Campdorà, que, 
evidentment, doncs, es veu afectada per tot aquest moviment. I en la comissió 
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informativa em va reconèixer, quan li ho vaig preguntar, que això suposaria un 
augment del cost de la gestió de residus, però, en canvi, avui no ens porta ni el càlcul 
del cost que comportarà tot això. I, per tant, no ens poden informar ni a nosaltres ni a 
la ciutadania de quin és aquest cost que augmenta el fet d’aquest allargament i, per 
tant, el fet que la planta estigui parada més temps. 

Entenem, per tant, doncs, que la decisió que estem prenent avui farà augmentar la 
taxa de residus, però avui, en canvi, no ens en saben informar. 

Nosaltres votarem que no. Votarem que no, perquè no compartim el model 
d’incineració, com ja hem dit en altres ocasions, però també votarem que no, doncs, 
perquè veiem que amb la proposta que ens posen no s’està complint amb allò previst i 
perquè, a més a més, no saben informar ni a nosaltres ni a la ciutadania en general del 
que implica aquesta decisió que estem prenent avui a nivell de costos, doncs, no 
només econòmics, sinó –com deia la regidora Riera– també a nivell de costos 
ambientals i costos en molts altres sentits. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC –MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre 
vot també en consonància amb tota la tramitació d’aquesta temàtica de la subvenció a 
la incineradora de Campdorà ha estat l’abstenció; ha estat l’abstenció per diferents 
motius: sobretot, el principal és que no compartim el model de gestió de residus. Però, 
òbviament, Girona, com tantes altres ciutats, havia de triar en el seu moment –i parlo 
de fa molts anys– entre la infraestructura que suposa tenir un abocador o tenir una 
incineradora. En aquell moment es va optar per una incineradora i, òbviament, cal 
avançar, cal pensar en aquest canvi de model, però no és una cosa que tots sabem 
que es pugui fer d’un dia per altre. 

La infraestructura de què disposem en aquests moments és la incineradora. L’Agència 
Catalana de Residus ens recomana, òbviament, perquè pugui ser considerada una 
planta de valorització energètica cal que es facin aquestes millores. Vam poder visitar 
en el seu moment tota aquesta infraestructura, que, evidentment, havia quedat bastant 
desfasada en el temps i que requeria, doncs, aquestes millores. Igual que si en el seu 
moment s’hagués optat per una abocador, doncs, també s’hagués hagut de fer 
determinats canvis. 

El preocupant és que amb tot aquest temps no haguem sigut capaços, doncs, 
d’avançar cap a un model de gestió de residus alternatiu, i això que a Girona ens en 
venen a explicar uns quants: aquest any hem pogut anar uns quants de nosaltres en el 
Wasteinprogress. I allà ens expliquen experiències, doncs, que són molt…, bé, 
il·lusionants en el sentit que plantegen alternatives fins i tot per a grans ciutats. I, per 
tant, són idees que valdria la pena analitzar. 
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Jo crec que tindrem per davant, doncs, el període d’amortització d’aquesta inversió, 
no?, serà un període d’amortització que entenc que serà segurament de quinze, vint o 
vint-i-cinc anys, els que siguin, però que no podem posposar aquest debat una altra 
vegada per d’aquí a vint anys quan aquesta infraestructura torni a quedar obsoleta, 
perquè, evidentment, ja no hi serem a temps. I aquests són canvis que requereixen 
molt de temps per anar introduint, perquè impliquen posar-se a casa de la ciutadania, 
no? O sigui, s’ha de fer separació de residus, si s’ha de fer un tipus de recollida 
diferent…, doncs, tot això implica posar-se, per dir-ho així, en els hàbits de la 
ciutadania. I, per tant, són canvis que requereixen un cert temps. Requereixen també 
valentia i això, doncs, cal que es vagi plantejant en aquest període d’antelació que 
dèiem. 

I, clar, segurament no ajuda gaire, doncs, a teixir aquesta complicitat que mantinguem 
un increment de la taxa d’escombraries durant més anys dels previstos inicialment; 
aquí s’apunta que això es pot allargar dos anys més. Home, 7 per cent d’increment a 
la taxa d’escombraries, clar, segurament hi ha ciutadania, i tots ens hem trobat amb 
gent que es planteja que «si m’apugen les escombraries el meu compromís amb la 
separació de residus potser canvia». I, per tant, això no ajuda gens. I hauríem 
d’intentar teixir complicitats i no crear distàncies. 

Bé, en qualsevol cas, per tots aquests motius que he exposat, l’abstenció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Berloso… 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies. Molt ràpidament. En primer lloc, el 
model nosaltres l’hem heretat. Això, vull dir, el Govern del 2010 ens ho va deixar i fins 
al 2015 no vam poder reprendre. Vull dir, el retard també ve en aquests anys. 

En segon lloc, senyora Pèlach, vull dir, poder calcular quin cost tindrà, en el moment 
en què sapiguem exactament que tinguem la disponibilitat d’aquests préstecs, podrem 
calcular el retard, vull dir, tècnicament calculat i podrem fer una aproximació més 
exacta del cost afegit que podem tindre. 

I, veritablement, vull dir, saben tots vostès que aquest Govern està apostant, no?, per 
totes aquestes noves tecnologies i tal. Saben que s’està fent un esforç que no s’havia 
aconseguit fins ara, del porta a porta, i s’estan estudiant altres sistemes alternatius per 
als llocs on el port a porta no és factible portar-lo a terme. I s’està treballant en la 
sensibilització i altres camps.  

Simplement, agrair a tots els seu posicionament. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 



26 
 

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 d’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, integrat per quatre 
membres, sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya la incorporació de l’import 
econòmic corresponent a les actuacions prioritàries del projecte inicial global aprovat 
pendents d’execució a la segona subvenció. 
 
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. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

6. Aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de 2017. 

Aquest informe té per objecte donar compliment a allò establert als articles 100 i 105 
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, i preparar la documentació pertinent per elevar al Ple municipal 
l'aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de 2017. 
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Aquestes característiques s'actualitzen contínuament d'acord amb l'article 102 del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en funció de les millores tècniques informàtiques 
que es disposen. Per aquest motiu es presenta una relació de béns i drets amb dades 
identificatives generals per poder concretar  posteriorment, si s'escau. 

Igualment aquesta rectificació serà objecte de comprovació segons l'article 104 del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, període 2015-2019. 

Atesa la transcendència de l'aplicació dels procediments en el conjunt de la gestió 
municipal, que comporta la implicació de totes les àrees i serveis en la gestió dels 
procediments amb transcendència patrimonial derivats de l'activitat desenvolupada 
des dels seus respectius àmbits, es van aprovar per Ple ordinari de 15 de desembre 
de 2014 l'actualització de les normes i procediments per a la Gestió del Patrimoni de 
l'Ajuntament de Girona. 

D'acord amb els tres volums que configuren les normes i procediments obligatoris pels 
diferents centres gestors de l'Ajuntament de Girona (Urbanisme, Mobilitat, Secretaria, 
Sostenibilitat, etc.), aquests han proposat a través de l'aplicació informàtica un total de 
508 operacions durant tot l'any 2017. 

L'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona és un registre 
administratiu que recull les característiques físiques, jurídiques i econòmiques dels 
béns i drets de l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu de servir a l'entitat com 
instrument per a la gestió i control dels seu Patrimoni. Aquest inventari es  custodia i 
s'autoritza pel secretari general de l'Ajuntament de Girona d'acord amb l'article 105.3 
del Decret 336/88, de 17 d'octubre mitjançant el qual s'aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya, l'article 3.2k) del RD 128/2018, de 16 de març, 
del règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional, a diferència del llibre d'inventari i balanços i del compte d'administració de 
patrimoni que els custodia i és a càrrec de l'interventor de l'Ajuntament de Girona. 

S'ha sol·licitat i comprovat els béns i drets que conformen els ens instrumentals 
depenents de l'Ajuntament de Girona, els quals no han comunicat cap modificació. 

Per registre d'entrada 2018024515 de 9 d'abril de 2018 el Sr. Joan Boada Raset, en 
nom i representació de la Fundació Museu del Cinema col·lecció Tomàs Mallol ha 
presentat l'inventari. 

Les dades actualitzades del tipus i nombre de béns i drets de l'inventari d'acord amb 
les dades resultants del programa GPA un cop s'ha tancat l’exercici comptable de l'any 
2017 el mes d'abril de 2018, són: 

Criteri Núm. Béns 

A 116 BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES        22 

A I.1 USO PUBLICO I.1.A 14 
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A I.1 USO PUBLICO I.1.B 23 

A I.1 USO PUBLICO I.1.D 189 

A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A 274 

A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.B 14 

A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.C 4455 

A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.D 13 

A III.1 INMUEBLES 25 

A III.2 DERECHOS REALES 1 

A III.5 CUOTAS, PARTE ALÍCUOTA 6 

B III.1 INMUEBLES 78 

C I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A 5 

C I.2  SERVICIO PUBLICO I.2.C 5 

E I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A 51 

E I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.C 1 

E III.1 INMUEBLES 41 

TOTAL 5217 

 

Queda pendent la conciliació dels saldos del compte d'immobilitzat. 

Per tant el valor net pel 2017 del patrimoni de béns i drets que s'ha actualitzat  fins al 
moment a través de les anteriors operacions i de les actualitzacions i càrregues inicials 
de dades és 139.143.061,28 € a diferència del tancament de l'any 2016 que va ser de 
137.743.643,89 € 

Els arxius que s'annexen en aquest acord són: 

- Informe   de   rectificació   anual   per   epígrafs,   classificacions,   comptes     
i classificacions/comptes. 

- Llistat d'altes de béns i millores de l'exercici 2017. 
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- Llistats d'epígrafs o llibres d'inventari a 31/12/2017. 

- Operacions del programa GPA 2017. 

L’inventari s'ha d'aprovar pel Ple municipal, que n’és l'òrgan competent d'acord amb 
l'article 222.3 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 l'article 105.1 del Decret 336/88, de 
17 d'octubre. 

Un cop aprovada la rectificació de l'inventari pel Ple, caldrà trametre'n una còpia al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, d'acord amb l'article 105.3 del Decret 336/88 de 17 d'octubre. 

Vist l'article 103 del Decret 336/88, de 17 d'octubre. 

PRIMER. Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament 
de Girona per l'any 2017. 

SEGON. Trametre còpia de l’inventari al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la 
Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. I comencem pel punt número 6 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde, Maria Àngels Planas substanciarà la proposta. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda a 
tothom. Bé, el que portem –com ha dit el secretari– a aprovació és la rectificació de 
l’inventari dels béns i drets del 2017, que té per objecte donar compliment al Decret 
100 i 105, del Reglament de patrimoni dels ens locals. I que presentem una relació tant 
de béns com drets i les dades identificatives generals de cada un d’ells. 
 
Són 508 operacions les que s’han fet aquest 2017. Com vostès saben, l’inventari és un 
registre administratiu que recull totes les característiques, tant físiques com jurídiques, 
com econòmiques del béns i drets de l’Ajuntament de Girona, amb l’objectiu de servir a 
l’entitat com un instrument per a la gestió…, bé, per poder controlar i gestionar el 
patrimoni. 
El nombre de béns que tenim és 5.217. El valor net d’aquest 2017 són 139.143.061,28 
euros, respecte al 2016, un increment d’1.399.418 euros. 
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A grans trets, l’inventari que recull aquestes operacions d’altes i baixes sobre els béns, 
les altes són les adquisicions que suposen alta del nou bé, amb el número de registre 
propi, i, en canvi, les millores són inversions que ja teníem, existents, i que s’han anat 
millorant, i que això ha portat a un increment del valor del bé. 

Per exemple, donaré alguns exemples d’altes, com pot ser l’adquisició de la plaça 
Assumpció, que és el projecte de la Volta; l’adquisició de l’habitatge del carrer 
Hortènsia; mobiliari general de l’Ajuntament: taules, cadires, armaris…, bé, tot el que 
es necessita; adquisició també del lot 24, per exemple, de la col·lecció Tomàs Mallol, 
que es fa cada any. Exemples de millores de béns és substituir paviments de cinc 
aules de l’escola bressol o obres de millora a l’esplanada del Montilivi o construcció del 
carril bici sota la via del tren. Aquestes són algunes tant de les altes com les millores 
de béns.  

I, per tant, el que us demanem és aprovar la rectificació d’aquest inventari per a 
l’exercici 2017. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Regidora Planas, 
nosaltres, com sap, en l’inventari sempre hem mostrat un vot favorable, perquè 
finalment, i com vostè diu, és la valoració del patrimoni de tots, de l’Ajuntament, per 
tant, dels gironins i gironines.  

Ja en el Ple de desembre, si recorda, la vaig advertir sobre un aspecte que ens 
preocupava que era el patrimoni, concretament, de material de so i il·luminació vinculat 
al projecte Bloom, que el trobàvem a faltar. I vostè en aquell Ple del desembre es va 
comprometre a donar-nos resposta, i ens ha sobtat que en aquesta rectificació, si més 
no, nosaltres no hem trobat les altes o una explicació: si és que està cedit al parc 
científic, a la universitat…, alguna explicació sobre aquest tema. Entre altres coses, 
perquè estem parlant de material per valor de més d’1 milió d’euros, i com vostè deia, 
aquesta rectificació implica una alta d’1,4 milions d’euros. Si aquest material estem 
parlant d’1 milió, és un valor considerable com per si més no rebre alguna explicació 
de per què no hi és, que potser està bé que sigui així. Per tant, doncs, no hi hauria 
més problema que aquest, rebre l’explicació. 

Un altre aspecte que ens ha sorprès és una alta, o així ho hem entès, de 25.000 euros 
de compra d’un fons d’art contemporani de Progrup. Nosaltres havíem entès sempre, i 
així ho vam veure publicat, que era un dipòsit temporal. I, llavors, volíem saber aquest 
import exactament a què es correspon, si a aquest dipòsit… Però tampoc ho 
entendríem molt bé, perquè semblava que era una alta de quelcom que assumíem 
com a patrimoni propi de l’Ajuntament. 
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I, finalment, una altra quantitat que ens ha sobtat són quaranta-nou projectors, 
cadascun d’ells per valor de 421,55, que, és clar, amb el seu volum total estem parlant 
d’uns 20.000 euros aproximadament, que sembla una compra conjunta, almenys estan 
donats d’alta de manera conjunta, però no els hem identificat en cap compra que 
haguem pogut detectar, almenys en el període de temps de l’alta, que és el desembre, 
aproximadament, del 2017, segons els arxius que vostès ens van fer arribar. 

Per tant, ens agradarien aclariments sobre aquests tres aspectes que li acabo de 
detallar. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres el que 
volíem era expressar la nostra abstenció com hem fet sempre en aquest punt, doncs, 
perquè les compres són una cosa que fa l’equip de govern la majoria d’elles sense 
consultar o no tenen a veure amb allò que discutim i debatem en el Ple, sinó que són 
decisions unilaterals que pren el Govern. I, per tant, doncs, algunes les compartim i 
d’altres no les compartim.  

Però, a més a més, escoltant la senyora Paneque, sí que voldria sumar-me a dues de 
les seves peticions, entre altres coses, perquè nosaltres tot l’afer aquest del material 
del Bloom el vam preguntar per escrit fa més d’un any i no se’ns va donar mai resposta 
tampoc. Aquesta petició que la senyora Paneque explicava del desembre passat en el 
Ple, resulta que nosaltres l’hem feta per escrit abans del desembre del 2017, o sigui, 
podríem dir que era, jo crec, l’any 2016, i tampoc se’ns va donar resposta. 

I sobre el tema de Progrup, també recordo en el seu moment que jo mateix vaig 
preguntar al voltant de què significava tota aquesta adquisició. I del que no tenim 
constància o nosaltres, diguéssim, no hem pogut saber més enllà de l’explicació 
d’aquell moment què significava que ara una altra vegada, no?, hi hagués una nova 
alta en el 2017 respecte a la que ja hi havia hagut, com ara explicava la senyora 
Paneque. I, per tant, doncs, també ens sumem a aquesta petició d’explicació detallada 
de què és el que està passant amb l’obra d’art del grup Progrup, que estem, doncs, 
adquirint des de l’Ajuntament. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Albertí… 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres només 
per anunciar el vot favorable. 

Entenem que aquest 1.400.000 euros, aproximadament, que s’incrementa el patrimoni 
d’aquest consistori, d’aquest ajuntament respecte al del 2016, tal com se’ns va dir a la 
comissió la regidora Maria Àngels Planas, no solament inclou noves compres i 
millores, perquè seria difícil de justificar aquest increment tan gran, sinó, senzillament, 
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que hi ha també una cosa que volem valorar molt positivament que és la tasca que es 
porta per actualitzar i patrimonialitzar molts dels béns d’aquest Ajuntament. I, per tant, 
també voldria constatar el nostre agraïment per la tasca que s’està fent en aquest 
aspecte. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, donar les 
gràcies pels vots a favor i també per les abstencions. I dir que si vostès volen, perquè 
jo ara no començaré bé per bé a desgranar-lo, si voleu podem tenir una reunió amb el 
cap de Patrimoni, on allà… Perdoneu. Podem tenir una reunió amb el cap de Patrimoni 
on desgranarem partides per partides que vostès vulguin saber. Ho dic perquè ara 
crec que no és el moment de començar a fer partida per partida. Si volen els 
convocarem, em comprometo a fer una convocatòria amb el cap de Patrimoni, i 
parlarem de les diferents partides que vostès diuen… Bé, farem la convocatòria a tots 
els grups, si els sembla. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
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, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels 
grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatres membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, la rectificació de l’inventari 
general de béns i drets de l’Ajuntament de Girona per a l’exercici 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
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Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 

7. Modificació pressupost 2018 - transferència entre partides. 

Atesa la necessitat constatada pel Servei Municipal d'Ocupació en relació a la despesa 
de contractació de personal tècnic vinculat al Programa Treball als Barris 0017, durant 
2018, exp GTB-077/17, programa A, acció A1-02 i atesa la consignació pressupostària 
afecte a aquesta actuació segons informa el mateix servei. 

Atès que la variació entre partides proposada afecta en positiu i negatiu a diferents 
capítols de despesa no financera, no suposa un increment de la mateixa i per tant, no 
varia l'estimació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i compliment 
de la regla de la despesa segons l'establert als articles 11 i 12 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera analitzada 
al aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici 2018. 

Atès el disposat a l'art 179 i 180 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 12a del pressupost 
d'enguany. 

1r.- Aprovar transferència entre partides pels imports següents en euros:  

Transferència negativa: 

. 2018.150.92500.22618 - oficina emancipació juvenil: 20.000,00 

. 2018.150.92500.22613 - informació juvenil : 15.875,83  

Transferència positiva: 

. 2018.160.24100.14371 - dispositiu inserció laboral jove Acció A1-02: 20.000,00 

. 2018.160.24100.14371 - dispositiu inserció laboral jove Acció A1-02: 15.875,83 



34 
 

Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden afectes a 
l'execució de la despesa explicitada a la part expositiva d'aquest acord. 

2n.- Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir 
de l'anunci al Bolletí Oficial de la Província, segons estableix l'art 169 del  RD 2/2004, 
de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest  període no es presenten 
al·legacions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passarem al punt número 7. 
Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, tenim un 
informe que, atesa la necessitat constatada pel Servei Municipal d’Ocupació en relació 
amb les despeses de contractació de personal tècnic vinculat al programa de treballs 
de barris durant aquest exercici 2008, era necessari fer una transferència de partides. 
El que es proposa en aquesta transferència de partides no hi ha un increment en el 
total del pressupost, simplement es passa d’unes partides negatives de la part de 
joventut a unes de positives a l’àrea de Servei Municipal d’Ocupació. 
No repeteixo les quanties perquè és la que s’han establert aquí que ha dit el secretari. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar 
l’abstenció del meu grup en aquest punt per coherència política, ja que nosaltres no 
vam donar suport al pressupost del 2018 d’aquest Ajuntament. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Nosaltres vam votar en contra del pressupost, 
alcaldessa, però en aquest cas nosaltres ens abstindrem també. 
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Gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Primer de tot, volia agrair al 
regidor de Joventut les explicacions respecte a aquesta transferència de partides, que 
ens va explicar que era per al servei de mobilitat internacional. I respecte a aquest 
servei, volia destacar la importància que té i que ha de seguir tenint en el futur el servei 
de mobilitat internacional, i que en el Pla de joventut ja es destaca com una de les 
prioritats a potenciar. 

Aquest servei acompanya, orienta, ajuda les persones joves a millorar les seves 
experiències professionals i vitals a l’estranger i augmenta el seu grau de 
competència. I és un servei que està valorat molt positivament pels seus usuaris, no? 

En aquesta línia, el Pla local de joventut hi establia tres objectius i diverses mesures 
concretes a treballar fins al 2020. En la situació que es troba actualment el personal 
del servei de mobilitat internacional, amb contractes per programes de duració anual 
que no permet garantir la continuïtat d’aquest servei en el temps, creiem que és 
important destacar que necessitem a aquest servei una dotació de recursos, establir el 
servei i que garanteixi la seva qualitat i la seva permanència en el temps i la creació 
d’una plaça estable per al personal tècnic. 

Quan vàrem estar al Govern, vam detectar casos similars: el cas del servei de mobilitat 
internacional no és un cas únic, vam detectar casos similars al Servei Municipal 
d’Ocupació, vam trobar-ne als Serveis Socials i, com ja he dit, a Joventut. Vàrem estar 
treballant per trobar solucions, que no vam poder arribar a solucionar en tots els casos 
per la nostra sortida. I demanem a l’equip de govern que segueixi treballant en aquesta 
línia que permeti garantir la qualitat i l’estabilitat i la durabilitat en el temps dels 
diferents serveis que l’Ajuntament ofereix a la ciutadania, com és el cas del servei de 
mobilitat internacional o el servei de casals d’estiu, per dir dos casos que conec de ben 
a prop. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres en 
aquest punt ens abstindrem. Vostès ens han informat que hi ha aquest acord entre les 
dues àrees perquè es faci aquesta transferència i, doncs, és així. Però, en qualsevol 
cas, nosaltres ja en el moment del pressupost vam ser molt crítics amb el que 
nosaltres enteníem que era una infradotació de l’Àrea de Joventut. Llavors, aquest 
traspàs entre partides només ve a reforçar aquesta idea nostra.  

I, en qualsevol cas, el que hi ha darrere d’aquest traspàs entre partides –com 
explicava la senyora Elisabeth Riera ara mateix–, és un mecanisme de contractació en 
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el qual nosaltres no podem estar d’acord de cap manera, que és el fet que un servei 
que hauria de ser un servei, doncs, estable i consolidat a l’Àrea de Joventut, com és el 
servei de mobilitat internacional, requereix que es contracti a través d’un programa 
d’ocupació. I això per a l’únic que servei o l’únic que provoca és que tinguem uns 
professionals de joventut precaritzats i amb uns serveis, doncs, que contínuament 
estan depenent d’aquests contractes i aquests programes d’ocupació, que no són mai 
estables, sinó que contínuament depenen que sorgeixin les subvencions 
corresponents. 

Per tant, nosaltres que entenem que això el que genera és un menyspreu en aquesta 
àrea una vegada més, una àrea, doncs, que està a més infradotada, precaritzada a 
nivell de personal. I, per tant, nosaltres no hi podem pas estar a favor; en tot cas, com 
que hi ha aquest acord entre àrees, el que farem és una abstenció.   

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC –MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres votarem 
favorablement aquesta proposta, ja que després de parlar amb els tècnics de Joventut, 
aquests ens han fet veure que aquests diners adreçats al dispositiu d’inserció laboral 
jove permetran donar continuïtat a polítiques iniciades des de l’Àrea de Joventut que 
tenen alta demanda i relacionades amb el tema de mobilitat internacional. 

Ara bé, no obstant, nosaltres constatem que aquests diners es treuen dels consignats 
per a altres opcions de l’Àrea de Joventut, que considerem que ja està prou 
infrafinançada. En el seu moment, quan llavors era regidora la regidora Eli Riera, ens 
va presentar un pla local de joventut que fèiem esment en la intervenció en el Ple que 
el trobàvem molt agosarat, potser una mica massa agosarat al nostre parer, ja que 
definia multitud d’estratègies i actuacions, i constatàvem que calia una important 
quantitat de recursos econòmics que difícilment s’obtindrien, i per tant, difícilment es 
podrien dur a terme. 

Per tant, sí que ens agradaria que es pensés a cercar solucions més imaginatives per 
tal que l’Àrea de Joventut no hagués de fer transferències des de programes de la 
seva àrea, ans al contrari, que se cerquin fons de finançament per a aquesta àrea 
infrafinançada, com hem dit abans. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, perfecte, 
si els sembla, podem passar a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
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Sr. José Ignació Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals, Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, l’aprovació de la 
transferència entre partides. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

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

8. Devolució de garantia definitiva relativa a la contractació dels serveis postals 
de l'Ajuntament de Girona, LOT 1 adjudicat a l'empresa "Sociedad Estatal de  
Correos y Telégrafos, SA". 

Per acord del Ple de la Corporació de data 13 d'octubre de 2014 es van adjudicar els 
contractes dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona a favor de les empreses 
següents "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA." 
(A83052407), el LOT 1; "GIROASSIST, SLU.", actualment "GIROPARK, SAU"  
(A17213539), el LOT  2 i "UNIPOST, SA." (A62690953), el LOT 3. En concret, pel 
que fa al LOT 1, havent-se ja requerit a l'empresa "SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA." (A83052407), la constitució de la garantia 
definitiva d'import 27.099,12 euros, corresponent al 5% de l'import de licitació del 
contracte, la qual es va dipositar mitjançant aval el dia 17 de juliol de 2014. 
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De conformitat amb el pacte cinquè del contracte respectiu, formalitzat el dia 28 de 
novembre de 2014, la durada del contracte era de dos anys, a comptar des  del dia 1 
de desembre de 2014, i es podia prorrogar per dues anualitats més, per comú acord 
de les parts, de conformitat amb l'article 303.1 del Text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). 
S'entendria també prorrogat el contracte obligatòriament per a l'empresa 
adjudicatària en cas de resolució o finalització del termini contractual, sense que 
s'hagi iniciat el servei per part del nou adjudicatari. En tot cas, aquest termini no 
superarà els 6 mesos. 

La "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS  Y TELÉGRAFOS,  SA." va posar de 
manifest mitjançant escrit amb número de registre d'entrada 2016059231, de data 28 
de novembre de 2016, que no volia prorrogar el contracte esmentat, per aquest motiu, 
per decret de l'Alcaldia de 5 de desembre de 2016, convalidat pel Ple de la Corporació 
del dia 12 de desembre de 2016, es va requerir a  la societat, per tal que continués 
realitzant les prestacions del LOT 1, del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament 
de Girona, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en data 28 de 
novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, a partir de l'1 de desembre de 2016 i 
fins que s'iniciés el servei per part d'un nou adjudicatari o com a màxim fins a 31 de 
maig de 2017. 

Així mateix, per decret de l'Alcaldia de 19 de juliol de 2017, ratificat pel Ple de la 
Corporació del dia 12 de setembre de 2017, es va aprovar el requeriment 
excepcional o la pròrroga excepcional per tal que l'empresa "SOCIEDAD ESTATAL 
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA." continués realitzant les prestacions del LOT 
1, del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, en els mateixos 
termes que els previstos al contracte signat en data 28 de novembre de 2014 amb 
l'Ajuntament de Girona, a partir de l'1 de juny de 2017 i fins que s'iniciés el nou 
servei derivat de la formalització del contracte amb l'empresa adjudicatària del nou 
procediment de licitació. 

Atès que per acord de Junta de Govern Local de 24 de novembre de 2017 es van 
adjudicar novament els serveis postals de l'Ajuntament de Girona, a favor de 
l'empresa "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA. SME". I que 
el nou contracte es va formalitzar el dia 29 de desembre de 2017, amb efectes des 
del dia 1 de gener de 2018. 

Atès que la recepció del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament  de Girona, 
LOT 1, es va formalitzar el dia 16 de gener de 2018. 

Vistos els antecedents obrants a l'expedient número 2014002987. 

Atès que en data 10 d'abril de 2018, la tècnica de Secretaria Administrativa i 
Estadística, ha emès informe en el qual determina que: 
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"L'anterior contracte que es mantenia amb l'empresa "SOCIEDAD ESTATAL DE 
CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA." va finalitzar per tant el 31 de desembre de 2017, 
havent estat prestat satisfactòriament en la seva totalitat, d'acord als termes del 
contracte i en els períodes establerts. 

Vist que en data 16 de gener de 2018, es va procedir a la recepció del servei i que no 
consten responsabilitats a depurar amb el contractista de conformitat amb l'article 307 
del TRLCSP" 

Així mateix, s'informa: 

"Primer.- Positivament sobre la devolució de la garantia definitiva constituïda, d'import 
27.099,12 euros, (número de rebut 14214395 de 17/7/2014) i relativa al contracte 
dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, LOT 1, adjudicat a l'empresa 
"SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA." (A83052407). 

Segon.- Es proposa, realitzar els tràmits oportuns per a retornar la garantia definitiva 
esmentada anteriorment." 

D'acord amb l'article 102 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 (TRLCSP). 

De conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Primer.- RETORNAR la garantia definitiva, constituïda mitjançant aval en data 17 de 
juliol de 2014, d'import vint-i-set mil noranta-nou euros amb dotze cèntims (27.099,12    
€) a l'empresa "SOCIEDAD  ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA." 
(A83052407), com adjudicatària del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de 
Girona, LOT 1. 

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l'empresa adjudicatària. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem 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. 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, com ha dit el 
secretari, el que portem és la devolució de la garantia definitiva relativa a la 
contractació dels serveis postals del lot 1, adjudicat a la Societat Estatal Correus i 
Telègrafs, de Girona. Al Ple de la corporació del 13 d’octubre del 2014, vàrem 
adjudicar aquest contracte del lot 1. La durada d’aquest contracte eren dos anys 
prorrogables a dos anys més. I la societat va posar de manifest, mitjançant un escrit el 
novembre del 2016, que no podia prorrogar el contracte esmentat i es va requerir a la 
societat per tal que continués realitzant aquesta prestació del lot 1 fins que s’iniciés 
l’adjudicació d’un nou contracte. 
El nou contracte finalment es va formalitzar el dia 1 de gener i el 16 de gener es va 
procedir a la recepció del servei, on no consten responsabilitats per depurar contra el 
contractista i, per tant, hem d’informar positivament a la seva devolució de la garantia, 
que en aquest cas són 27.099,12 euros. I és el que portem aquí, retornar la garantia a 
la Societat de Correus. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
No? Doncs, si els sembla, podem passar a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat retornar la garantia definitiva a l’empresa Societat Estatal de Correos y 
Telégrafos, SA. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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9. Devolució de garantia definitiva relativa a la contractació dels serveis postals 
de l'Ajuntament de Girona, LOT 2, adjudicat a l'empresa "Giroassist, SLU", 
actualment "Giropark, SAU". 

Per acord del Ple de la Corporació de data 13 d'octubre de 2014 es van adjudicar els 
contractes dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les empreses 
següents "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA." 
(A83052407), el LOT 1; "GIROASSIST, SLU.", actualment "GIROPARK, SAU"  
(A17213539), el LOT  2 i "UNIPOST,  SA." (A62690953), el LOT 3. En concret, pel 
que fa al LOT 2, havent-se ja requerit a l'empresa "GIROASSIST, SLU", actualment 
"GIROPARK, SAU" (A17213539), la constitució de la garantia definitiva d'import 
4.850,00 euros, corresponent al 5% de l'import de licitació del contracte, la qual es va 
dipositar mitjançant transferència el dia 17 de juliol de 2014. 

De conformitat amb el pacte cinquè del contracte respectiu, formalitzat el dia 28 de 
novembre de 2014, la durada del contracte era de dos anys, a comptar des  del dia 1 
de desembre de 2014, i es podia prorrogar per dues anualitats més, per comú acord 
de les parts, de conformitat amb l'article 303.1 del Text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant TRLCSP). 
S'entendria també prorrogat el contracte obligatòriament per a l'empresa 
adjudicatària en cas de resolució o finalització del termini contractual, sense que 
s'hagi iniciat el servei per part del nou adjudicatari. En tot cas, aquest termini no 
superarà els 6 mesos. 

Com a resultes de la fusió per absorció de l'empresa "GIROASSIST, SLU" per 
"GIROPARK, SAU", per Decret de l'Alcaldia de 18 de febrer de 2016, es va procedir 
a considerar la relació contractual mantinguda per l'Ajuntament amb "GIROASSIST, 
SLU" amb l'empresa "GIROPARK, SAU", amb efectes a partir del dia 28 de 
desembre de 2015. 

Per Decret de l'Alcaldia de 5 de desembre de 2016, convalidat pel Ple de la 
Corporació del dia 12 de desembre de 2016, es va requerir a la societat 
"GIROPARK, SAU" per tal que continués realitzant les prestacions del LOT 2, del 
contracte ja referenciat, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat 
en data 28 de novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, a partir de l'1 de 
desembre de 2016 i fins al 31 de desembre de 2016, atès que existia una reclamació 
judicial pendent de resoldre que afectava de forma directa a les prestacions objecte 
del contracte. 

Així mateix, per Decret de l'Alcaldia de 29 de desembre de 2016, convalidat pel Ple 
de la Corporació del dia 13 de febrer de 2017, es va acordar requerir a l'empresa 
"GIROPARK, SAU" per tal que continués prestant el servei corresponent al LOT 2, 
del contracte esmentat, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat 
en data 28 de novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, fins al 31 de 
desembre de 2016 o bé fins a la obtenció de sentència  en el procés judicial que 
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afectava de forma directa a les prestacions objecte del contracte, atès que en data 29 
de desembre no es tenia coneixement que s'hagués dictat sentència. 

Atès que el contracte que es mantenia entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa " 
GIROPARK, SAU." va finalitzar en data 12 de gener de 2017 i que es va procedir a 
formalitzar la recepció del contracte en data 8 de febrer de 2017. 

Vistos els antecedents obrants a l'expedient número 2014002987. 

Atès que en data 17 d'abril de 2018, la tècnica de Secretaria Administrativa i 
Estadística, ha emès informe en el qual determina que: 

"Atès que el contracte que es mantenia entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa" 
GIROPARK, SAU." va finalitzar en data 12 de gener de 2017, havent estat prestat 
satisfactòriament en la seva totalitat, d'acord als termes del contracte i en els 
períodes establerts. 

Vist que en data 8 de febrer de 2017, es va procedir a la recepció del servei i que no 
consten responsabilitats a depurar amb el contractista de conformitat amb l'article 
307 del TRLCSP, en relació amb l'article 222 del TRLCSP." 

Així mateix, s'informa: 

"Primer.- Positivament sobre la devolució de la garantia definitiva constituïda, d'import 
4.850,00€ euros, (número de rebut 14214393 de 17/7/2014) i relativa al contracte 
dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, LOT 2, adjudicat a l'empresa 
"GIROASSIST, SLU (B17442880) actualment "GIROPARK, SAU" (A17213539) 

Segon.- Es proposa, realitzar els tràmits oportuns per a retornar la garantia definitiva 
esmentada anteriorment ." 

D'acord amb l'article 102 del TRLCSP 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 
(TRLCSP). 

De conformitat amb la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Primer.- RETORNAR la garantia definitiva, constituïda mitjançant transferència  en 
data 17 de juliol de 2014, d'import quatre mil vuit-cents cinquanta euros (4.850,00 €) 
a l'empresa "GIROASSIST, SLU (B17442880) actualment "GIROPARK, SAU" 
(A17213539), com adjudicatària del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de 
Girona, LOT 2. 

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l'empresa adjudicatària. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 9. 
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, aquí també la 
devolució de la garantia relativa als serveis de l’Ajuntament de Girona, en aquest cas, 
postals també del lot 2, adjudicat primer a l’empresa Giroassist i més tard, actualment 
s’anomena Giropark. 
 
També el Ple del 13 d’octubre va adjudicar aquest contracte del lot 2, atès que el 
contracte que es mantenia amb l’Ajuntament de Girona i l’empresa Giropark va 
finalitzar el gener del 2017, es va formalitzar la recepció del contracte, i l’abril del 2018, 
la tècnica de l’àrea ha emès un informe en el qual determina que el contracte ha estat 
prestat de manera satisfactòria en la seva totalitat i, per tant, s’informa positivament a 
devolució de la garantia de 4.850 euros. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Passem, doncs, a la votació. 
Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat retornar la garantia definitiva a l’empresa Giropark, Societat Anònima 
Unipersonal. 

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. 
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Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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. 
 

10. Devolució de les garanties definitives relatives a la contractació dels serveis 
de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, 
pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 14 de maig de 2012 es van adjudicar els 
contractes dels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals de 
l'Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, a favor de l'empresa 
"EULEN, SA.", amb CIF A28517308. 

De conformitat amb el pacte quart del contracte respectiu, formalitzat el dia 13 de 
juny de 2012, la durada del contracte es fixava en 2 anys, a comptar a partir del dia 1 
de juliol de 2012, i es podia prorrogar per anualitats fins a un màxim de 4 anys. 

El contracte esmentat ha estat objecte de pròrroga per decrets de 25 de juny de 
2014 i 25 de juny de 2015 i per acord del Ple de 6 de juny de 2016 es va acordar que 
l'empresa EULEN, SA. seguís prestant els serveis de neteja, pel que fa als blocs 1, 
2, 3, 5 i 6, en els mateixos termes que el contracte signat en data 13 de juny del 
2012, a partir del dia 1 de juliol de 2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la 
formalització del contracte amb l'empresa adjudicatària del nou procediment de 
licitació. 

Així mateix, el contracte ha estat objecte de diferents modificacions aprovades  per 
les corresponents resolucions que consten a l'expedient 2012001571. 

Per a l'execució del contracte i les corresponents modificacions, l'empresa 
contractista va dipositar les següents garanties, corresponents al 5% del preu del 
contracte / modificació: 

DATA DE CONSTITUCIÓ         NÚM. REBUT IMPORT 

11/05/2012 12195527 123.987,16 € AVAL 
03/12/2012 12236200 2.856,01 € AVAL 
14/02/2013 13006962 498,23 € AVAL 
16/08/2013 13221236 27,98 € METAL 
20/12/2013 13238998 150,49 € METAL 
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16/06/2014 14201207 607,47 € AVAL 
27/01/2015 15002473 85,59 € METAL 
10/04/2015 15190825 670,25 € AVAL 
23/06/2015 15201587 434,10 € AVAL 
02/09/2015 15219276 29,74 € METAL 
21/07/2016 16215761 447,35 € AVAL 
29/04/2016 16197140 294,30 € METAL 

Vistos els antecedents obrants a l'expedient número 2012001571. 

Atès que en data 24 d'abril de 2018, la tècnica de Secretaria Administrativa i 
Estadística, ha emès informe en el qual determina que: 

"Vist que per acord de Ple de 12 de setembre de 2016 es van adjudicar  novament 
els serveis de neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, 
pel que fa las LOTS 1,2,3 5 i 6, a favor de l'empresa "EULEN, SA.". I que el nou 
contracte es va formalitzar el dia 26 d'octubre de 2016, amb efectes des del dia 1 de 
novembre de 2016. 

Per tant, l'anterior contracte que es mantenia amb l'empresa "EULEN, SA." va 
finalitzar el 31 d'octubre de 2016, havent estat prestat satisfactòriament en la seva 
totalitat, d'acord als termes del contracte i en el període establert. 

Vist que per acord de Ple de 16 de gener de 2017 es va aprovar el saldo definitiu 
resultant de la liquidació del contracte esmentat a favor de l'empresa "EULEN, SA." I 
quedant depurades amb l'esmentat acord qualsevol de les responsabilitats a què es 
refereix l'article 100 del TRLCSP." 

Així mateix, s'informa: 

"Positivament sobre la devolució de les garanties definitives constituïdes, 
esmentades en el cos d'aquest informe, per l'empresa "EULEN, SA.", amb CIF 
A28517308, del contracte dels serveis de neteja dels edificis i dependències 
municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 1,2,3,5 i 6." 

D'acord amb l'article 102 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. 

De conformitat amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del sector públic. 

Primer.- RETORNAR les garanties definitives constituïdes, per l'empresa "EULEN, 
SA.", amb CIF A28517308, com adjudicatària del contracte dels serveis de neteja 
dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 
1,2,3,5 i 6, que seguidament s'enumeren: 
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DATA DE CONSTITUCIÓ NÚM. REBUT IMPORT  
11/05/2012 12195527 123.987,16 € AVAL 
03/12/2012 12236200 2.856,01 € AVAL 
14/02/2013 13006962 498,23 € AVAL 
16/08/2013 13221236 27,98 € METAL 
20/12/2013 13238998 150,49 € METAL 
16/06/2014 14201207 607,47 € AVAL 
27/01/2015 15002473 85,59 € METAL 
10/04/2015 15190825 670,25 € AVAL 
23/06/2015 15201587 434,10 € AVAL 
02/09/2015 15219276 29,74 € METAL 
21/07/2016 16215761 447,35 € AVAL 

29/04/2016 16197140 294,30 €     METAL 

Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l'empresa adjudicatària. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la proposta número 
10. 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, també aquí el 
que portem és la devolució també de les garanties, en aquest cas, la contractació dels 
serveis de neteja de les dependències municipals, del lot 1, 2, 3, 5 i 6, tal com ha dit el 
secretari. 
El 14 de maig es va adjudicar aquest contracte. La durada d’aquest contracte era dos 
anys i es podia prorrogar per anualitats durant quatre anys més. I aquest contracte va 
estar objecte de pròrroga i per a l’adjudicació del contracte i la corresponent 
modificació de l’empresa contractista, es va disposar d’unes garanties –tota una sèrie 
de garanties que no les anomeno, però vostès ja les han vistes a l’expedient– i la 
tècnica ha emès un informe en el qual determina que el 2016 es va adjudicar 
novament aquest servei de neteja i, per tant, també es pot fer devolució de…, l’informe 
és positiu de devolució de les garanties. I, per tant, el que avui portem també és 
retornar les garanties. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Paneque… 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres en aquest punt 
farem una abstenció, malgrat que es tracta, veuran, també d’una devolució de garantia 
definitiva. I en la resta de punts de serveis postals i en els tres lots votem a favor, però 
en aquest cas el que volem posar en relleu és el que fem cada vegada que es parla de 
l’empresa Eulen, i és que ens consten –i crec que a vostè, regidora, també– les 
queixes reiterades dels treballadors, les queixes que arriben per part del comitè 
d’empresa.  

I ens reiterem i li diem, regidora, amb tota franquesa: hem fet un canvi de model de 
gestió en un servei prestat per l’empresa privada Clece, ho hem fet conjuntament, tots 
n’hem estat molt contents, s’ha aprovat, a més a més, vaja, per un ampli consens, que 
tots els grups municipals hi van donar suport. I en aquest cas, a nosaltres també ens 
agradaria estudiar models de gestió alternatius. 

Saben que nosaltres el 2016 –vostè en feia esment– vàrem donar suport, precisament, 
però amb una condició, que li haig de dir que no s’ha complert en tot aquest temps, i 
és que hi hagués reunions periòdiques entre el comitè d’empresa, l’equip de govern i 
representants de la mateixa empresa. Això no s’ha fet d’una manera periòdica com es 
va fer amb Clece i, per tant, nosaltres pensem que aquell vot de confiança que vam 
fer, doncs, no s’ha vist retornat amb allò que nosaltres vàrem demanar com a 
condicionant. 

I li ho repeteixo, nosaltres estem oberts a parlar-ne: arribarà novament una pròrroga i 
pensem que valdria la pena, doncs, veient altres casos, com li dic, com el de Clece, 
que han tingut el seu èxit, poder estudiar altres models de gestió que donin més 
satisfacció als usuaris i als treballadors de l’empresa també. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, sense allargar-nos massa, 
però nosaltres també, com hem fet en diverses ocasions, votarem en contra en aquest 
cas precisament per la problemàtica que es genera amb aquesta empresa per la 
deficiència no només en el servei, sinó també amb els treballadors i treballadores.  

Aquí sí que m’agradaria dir que nosaltres sí que hem votat sempre en contra mentre la 
regidora del PSC, doncs, que ara es manifesta en aquest sentit, però, en canvi, mentre 
va estar al Govern realment va deixar de fer aquest vot negatiu. 

Per tant, doncs, reiterar el nostre vot negatiu en aquest cas. Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres volem 
anunciar l’abstenció a aquesta proposta. I volem deixar clar que el nostre vot no es 
deu que no s’hagin complert alguna de les previsions contractuals; el motiu del nostre 
vot és pel que de forma reiterada hem denunciat: les males pràctiques d’Eulen. 
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No podem estar d’acord amb allò que s’indica a l’expedient que esmenta, i llegeixo 
textualment, eh?: «El contracte que es mantenia amb l’empresa Eulen va finalitzar el 
31 d’octubre de 2016 havent estat prestat satisfactòriament en la seva totalitat, d’acord 
amb els termes del contracte i en el període establert.» Doncs, home, tan satisfactòria 
no deu haver estat la prestació del servei quan hi ha demandes per part de 
treballadors, de sindicats, etcètera, tal com hem denunciat nosaltres i altres grups en 
aquest consistori reiteradament. 

Per tant, reiterem l’abstenció en aquest punt. Moltes gràcies 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla, 
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, el retorn de les garanties 
definitives a l’empresa Eulen. 
 
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. 
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11. Inici dels tràmits de resolució del contracte dels serveis postals de 
l'Ajuntament  de Girona, LOT 3, adjudicat a l'empresa "UNIPOST, SA". 

Per acord del Ple de la Corporació de data 13 d'octubre de 2014 es van adjudicar els 
contractes dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les empreses 
següents "SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA." 
(A83052407), el LOT 1; "GIROASSIST, SLU.", actualment "GIROPARK, SAU" 
(A17213539), el LOT 2 i "UNIPOST, SA." (A62690953), el LOT 3. 

Pel que fa al LOT 3, de conformitat amb el pacte cinquè del contracte, formalitzat el 
dia 28 de novembre de 2014, la durada del contracte era de dos anys, a comptar des 
del dia 1 de desembre de 2014, i es podia prorrogar per dues anualitats més, per 
comú acord de les parts, de conformitat amb l'article 303.1 del Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre (en endavant 
TRLCSP). S'entendria també prorrogat el contracte obligatòriament per a l'empresa 
adjudicatària en cas de resolució o finalització  del termini contractual, sense que 
s'hagués iniciat el servei per part del nou adjudicatari. En tot cas, aquest termini no 
superaria els 6 mesos. 

Per Decret de l'Alcaldia de 5 de desembre de 2016, convalidat pel Ple de la 
Corporació del dia 12 de desembre de 2016, es va prorrogar el contracte dels serveis 
postals de l'Ajuntament de Girona, LOT 3, amb l'empresa "UNIPOST, SA.", 
(A62690953), en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en data 28 
de novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, per un any, de l'1 de desembre 
de 2016 i fins al 30 de novembre de 2017. 

Així mateix, per Decret de l'Alcaldia d'1 de desembre de 2017, ratificat pel Ple de la 
Corporació del dia 15 de gener de 2018, es va requerir a l'empresa "UNIPOST, SA.", 
(A62690953), per tal que continués prestant el servei del LOT 3, del contracte dels 
serveis postals de l'Ajuntament de Girona, en els mateixos termes que els previstos 
al contracte signat en data 28 de novembre de 2014 amb l'Ajuntament de Girona, a 
partir de l'1 de desembre de 2017 i fins que s'iniciés el servei per part d'un nou 
adjudicatari o com a màxim fins al 31 de maig de 2018. Les raons per les quals es va 
acordar el requeriment de continuar prestant el servei, enlloc de la pròrroga del 
contracte, van ser: 

Primer, que l'empresa "UNIPOST, SA", (A62690953), va ser declarada en concurs 
voluntari de creditors per la interlocutòria de data 18/7/2017 dictada pel Jutjat del 
Mercantil núm 7 de Barcelona, per tant existint la possibilitat que aquesta situació 
derivés en una causa de resolució de contracte, d'acord amb els articles 223 i 224 
del TRLCSP. 

Segon, que amb l'entrada en vigor de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, moltes de les notificacions i de 
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les trameses fetes mitjançant missatger i realitzades en paper, es realitzen ara 
electrònicament, disminuint considerablement els volums dels serveis contractats. 

I tercer, que calia fer un estudi acurat sobre la necessitat de continuïtat del contracte 
tal i com estava configurat, sense que es pogués però prescindir del servei de 
missatgeria en la seva totalitat. 

En data 2 de març de 2018, mitjançant escrit presentat per registre d'entrada número 
2018015624, la senyora Alícia Pacheco Jiménez, en nom de l'empresa "UNIPOST, 
SA", (A62690953), ha comunicat que en data 19 de febrer de 2018, el jutge del Jutjat 
del Mercantil núm 7 de Barcelona, va dictar interlocutòria d'obertura de la fase de 
liquidació de l'empresa "UNIPOST, SA". En l'escrit es fa constar que l'obertura de la 
fase de liquidació implica el cessament de l'òrgan d'administració actual de la 
companyia, el qual és substituït per l'Administració Concursal, representada per la 
persona física de Laia Folguera de Jausas. 

Atès que en data 23 d'abril de 2018, la tècnica de Secretaria Administrativa i 
Estadística ha emès informe en el qual proposa  realitzar els tràmits pertinents  per a 
procedir a la resolució del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, 
LOT 3, signat amb l'empresa "UNIPOST, SA." (A62690953), en data 28 de novembre 
de 2014, donat que l'empresa ha estat declarada en concurs i s'ha obert la fase de 
liquidació. 

Vist l'informe de 25 d'abril de 2018, emès per la tècnica de Contractació i Compres, 
sobre la tramitació de la resolució del contracte esmentat. 

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 
amb anterioritat a l'entrada en vigor de la present Llei es regiran, pel que fa als 
efectes, compliment i extinció, inclosa la seva modificació, durada i règim de 
pròrrogues, per la normativa anterior, amb la qual cosa, la normativa aplicable és la 
prevista al TRLCSP. 

D'acord amb el previst a l'article 210 del TRLCSP, és prerrogativa de l'Administració 
la resolució dels contractes administratius. 

Les causes de resolució dels contractes administratius amb caràcter general es 
recullen a l'article 223 del TRLCSP, i pel que fa als contractes de serveis a l'article 
308 del TRLCSP es recullen un seguit de causes de caràcter específic. 

En concret, l'article 223.b) del TRLCSP estableix que és causa de resolució del 
contractes la declaració de concurs o la declaració d'insolvència en qualsevol altre 
procediment. A més, l'article 224.2 del TRLCSP, disposa que la declaració 
d'insolvència en qualsevol procediment, i, en cas de concurs, l'obertura de la fase de 
liquidació, donarà sempre lloc a la resolució del contracte. 
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Atès el previst a l'article 225.3 del TRLCSP, el qual disposa que quan el  contracte es 
resolgui per incompliment culpable del contractista, aquest haurà d'indemnitzar a 
l'Administració els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en 
primer lloc, sobre la garantia que, en el seu cas, s'hagués constituït, sens perjudici de 
la subsistència de la responsabilitat del contractista en el que es refereix a l'import 
que excedeixi del de la garantia incautada. Així mateix, l'article 225.4 del TRLCSP, 
estableix que en tot cas l'acord de resolució contindrà un pronunciament exprés sobre 
la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia que, en el 
seu cas, hagués estat constituïda. Només s'acordarà la pèrdua de la garantia en cas 
de resolució del contracte per concurs del contractista quan el concurs hagués estat 
qualificat  com a culpable. De conformitat amb l'anterior caldrà conèixer si el  concurs 
ha estat o no qualificat com a culpable. 

Atès que per a respondre del compliment del contracte, es va constituir en data 16 de 
juliol de 2014, a favor de l'Ajuntament, una fiança definitiva per import de 2.296,29 € 
(número de liquidació 14214287) a nom d' "UNIPOST, SA.". Segons consta a la carta 
de pagament, la fiança es va constituir en metàl·lic mitjançant transferència bancària. 

En aquest sentit, l'article 100.c) del TRLCSP preveu que la garantia definitiva respon 
de la incautació que pot decretar-se en els casos de resolució del contracte, d'acord 
amb el que en ell o en la llei estigui establert. 

D'altra banda, i pel que fa a la determinació dels danys i perjudicis que hagués 
d'indemnitzar el contractista, l'article 113 del RGLCAP, determina que en els casos de 
resolució per incompliment culpable del contractista, la determinació dels danys i 
perjudicis que hagi d'indemnitzar aquest es portarà a terme per l'òrgan de 
contractació en decisió motivada prèvia audiència del mateix, atenent, entre altres 
factors, al retard que impliqui per a la inversió projectada i a la major despesa que 
s'ocasioni a l'Administració. 

Per tant, resolt el contracte, s'hauria d'incoar el corresponent procediment per a la 
determinació dels danys i perjudicis derivats de la resolució anticipada del contracte 
de conformitat amb el que disposa l'article 113 del RGLCAP. Si bé, en l'informe emès 
per la tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística de data 23 d'abril de 2018, res 
s'estableix al respecte. 

Atès que el procediment per a la resolució del contracte es regula bàsicament als 
articles 211 del TRLCSP i 109 i següents del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques (en 
endavant RGLCAP). 

La incoació i resolució del procediment és competència de l'òrgan competent per a 
l'adjudicació del propi contracte, essent necessari donar-se audiència en el 
procediment tant al propi adjudicatari, com en el seu cas als avalistes o asseguradors 
de les obligacions derivades de l'execució del contracte, per un termini de 10 dies 
naturals de conformitat amb el previst a l'art. 109 del RGLCAP. 



52 
 

També es requereix en la tramitació del procediment l'emissió d'informe del servei 
jurídic, si bé i en el cas de les corporacions locals, tant l'article 114.3 del TRRL com la 
DA2 del TRLCSP exigeix l'emissió  d'informe per part del secretari municipal. 
Informes considerats preceptius i no vinculants. 

Vistos els articles 210, 211, 223.b), 224.1 i .2, 225.3 i .4 i DA2 del TRLCSP, així com 
els articles 109, 111 i 113 del RGLCAP. 

Primer.- INICIAR l'expedient de resolució imputable al contractista del contracte dels 
serveis postals de l'Ajuntament de Girona, LOT 3, signat amb l'empresa "UNIPOST, 
SA." (A62690953), en data 28 de novembre de 2014, en motiu de  que la contractista 
ha estat declarada en concurs i s'ha obert la fase de  liquidació. 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l'empresa "UNIPOST, SA" (A62690953), 
representada per l'Administració Concursal, concedint-li el termini de 10 dies naturals 
comptats a partir de la recepció de la present resolució per tal que pugui presentar 
tantes al·legacions com consideri oportunes en defensa dels seus interessos. 

Tercer.- Als efectes de poder resoldre sobre la procedència o no de la pèrdua, 
devolució o cancel·lació de la garantia definitiva constituïda en el seu dia , es 
comuniqui per part de l'empresa "UNIPOST, SA" (A62690953), la resolució que 
adopti el Jutjat sobre la qualificació del concurs. 

Quart.- Resolt el corresponent contracte, en el seu cas, procedir a incoar el 
procediment per a la determinació dels danys i perjudicis derivats de la resolució 
anticipada del mateix. 

Cinquè.- INCORPORAR al present expedient els informes preceptius que 
corresponen, per tal que l'òrgan de contractació pugui procedir a la resolució del 
present contracte. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al punt número 11. 
Senyor secretari..... 
(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem –
com ha dit el secretari– és l’inici dels tràmits de resolució del contracte dels serveis 
postals de l’Ajuntament de Girona del lot 3, adjudicat a Unipost. Al Ple del mes 
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d’octubre es van adjudicar aquests contractes de serveis a Unipost, el lot 3, el 
desembre del 2016 el Ple va fer una pròrroga d’aquest contracte, però el gener del 
2018 es va requerir a l’empresa Unipost per tal que continués prestant el servei fins 
que s’iniciés per part d’un nou adjudicatari, com a màxim seria fins al 31 de maig de 
2018. 
Les raons per les quals vàrem acordar que continués prestant el servei varen ser tres: 
primer, perquè l’empresa Unipost va ser declarada en concurs de creditors, com 
vostès ja saben; en segon lloc, amb l’entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 moltes 
de les notificacions que abans es feien de manera personal, ara es feien de manera 
electrònica i, per tant, ha disminuït considerablement el volum de serveis, i també 
perquè calia fer un estudi acurat per saber quines eren les necessitats actuals amb 
aquesta nova llei. 

El març del 2018, mitjançant un escrit que ens ha presentat a l’entrada de registre per 
l’empresa Unipost, ens han comunicat que el jutge del mercantil va dictar interlocutòria 
oberta a la fase de liquidació de l’empresa Unipost, amb el cessament de l’òrgan 
d’administració actual i amb la substitució per la part de l’Administració concursal. 

S’ha emès un informe per part del tècnic de contractació en què estableix que una de 
les causes de resolució és, d’obligació, els contractes en declaració de concurs o 
declaració d’insolvència o qualsevol altre procediment. I, per tant, per això iniciem 
aquesta resolució imputable al contractista en aquest cas, que també ens ha sol·licitat 
que ho féssim. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Unipost va ser declarada en 
concurs de creditors el juliol de 2017 i el febrer d’aquest any ha entrat en fase de 
liquidació; per tant, seguint allò que diu la llei, ha de donar lloc necessàriament a la 
resolució d’aquest contracte. 

Nosaltres, en consonància amb allò manifestat a l’informe emès per la tècnica de 
contractació i el qual presta la seva conformitat explícita el secretari de la corporació, 
votarem a favor del punt. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? No? Doncs, 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 iniciar l’expedient de resolució imputable al contractista  del contracte de 
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serveis postals de l’Ajuntament de Girona signat amb l’empresa Unipost, SA, amb data 
28 de novembre de 2014. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

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

12. Pla de reequilibri situació patrimonial Fundació Auditori Palau de 
Congressos. 

D’acord amb allò que disposa l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena parcial verbal inclosa. 

Analitzada la situació pressupostària i financera de la Fundació Auditori Palau de 
Congressos corresponent als exercicis 2016 i 2017, atesos els indicadors econòmics 
observats i degudament exposats als informes adjunts a aquesta proposta, en relació 
a aquests períodes d'aquesta entitat i que la situen en escenaris d'aplicació de les 
mesures correctives previstes a la normativa d'estabilitat pressupostària i de règim 
local, i als efectes de sanejar la situació patrimonial de la Fundació i no penalitzar en 
termes consolidats a l'Ajuntament  de Girona, així com per a garantir la continuïtat de 
l'entitat, 

El règim jurídic d'aplicació a la Fundació serà l'establert al Llibre tercer del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i en tant que Fundació, el  que 
estableix el seu Títol III, de les Fundacions. 

Atenent a la organització de l'ens, a l'exercici 2016, el Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques procedí a la classificació de la Fundació als efectes de 
comptabilitat nacional i d'aplicació de la Llei 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i 
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Sostenibilitat Financera  d'acord  al  RD  1463/2007,  de  2  de novembre, d'aplicació 
a les entitats locals de la normativa de estabilitat pressupostària, com a unitat 
institucional pública depenent de l'Ajuntament de Girona. 

Aprovar un pla de reequilibri financer de la Fundació Auditori Palau de Congressos, 
que comporta l'aplicació de mesures de gestió, financeres i pressupostàries per 
regularitzar aquesta situació temporal d'insolvència: 

. Assumir per part de l'Ajuntament de Girona el cost del canvi de tributació de l'Impost 
sobre el Valor Afegit (446.234,76 euros), atès que l'activitat que ha deixat d'estar  
subjecte a aquesta figura tributària i que comporta un major cost en quan a IVA 
suportat és l'activitat musical gestionada per aquest ens local. Als efectes, es 
considera com a no reintegrable a la Fundació i fallit a l'Ajuntament de Girona el 
pendent de devolució dels préstecs atorgats per a necessitats de tresoreria que a 31 
de desembre per l'import a suportar com a major cost de l'activitat musical. 

Així mateix, es fa constar que la garantia a aquestes bestretes de tresoreria, 
atorgades i cancel·lades en exercicis precedents segons necessitats constatades per 
la gestió de Fundació, sempre ha estat la devolució de l'IVA que resultava a retornar 
per part de l'Agència Tributària. A resultes de l'acta tramitada a l'exercici 2017 es perd 
la possibilitat de devolució amb recursos propis de la Fundació. 

. Extingir el deute entre ambdues entitats pels deutes recíprocs i fins a un import de 
122.425,91, segons facturació emesa per la Fundació a compte de serveis prestats i 
préstecs atorgats per l'Ajuntament a la Fundació per necessitats de tresoreria. 

. Procedir a l'anàlisi dels criteris de contractació, valoració i seguiment de l'activitat 
musical realitzada, per tal d'ajustar la gestió de la mateixa a criteris que garanteixin 
un grau raonable d'eficàcia i eficiència dels objectius previstos, així com del 
compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació. 

. Procedir a l'anàlisi del correcte finançament de les activitats sufragades amb preus o 
tarifes establertes per la Fundació. 

. Reforçar l'efectivitat recaptatòria dels drets liquidats, a partir de procediments de 
gestió de cobrament més efectius i seguiment dels pendents de cobrament amb 
actuacions reglamentades. L'objectiu del pla de sanejament que s'annexa a l'acord 
comporta poder reduir la provisió per dubtós cobrament als efectes de poder imputar 
com ingrés part de la dotació d'exercicis anteriors. 

. Establir un sistema documental (criteris, autoritzacions i requeriments) suport a les 
operacions comptables als efectes de garantir l'exigibilitat de les actuacions 
reflectides en els registres. 

. Aplicar un sistema de fiscalització prèvia de la gestió econòmica de la Fundació, 
exigint un control pressupostari limitatiu i vinculat dels crèdits inicialment previstos al 
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pressupost de despeses per a l'exercici 2018 i a efectes de compliment del pla 
financer adjunt a la proposta. 

. Establir sistemes de seguiment i informació periòdica al Patronat de la Fundació i a 
l'Ajuntament de Girona de l'execució del pla financer que s'adjunta com annex al 
present informe. 

. Adscriure a la Fundació l'edifici propietat de l'Ajuntament de Girona a la Fundació 
Auditori Palau de Congressos, deixant sense efecte el contracte de lloguer signat en 
data 1 d'abril de 2006, atenent al volum d'activitat gestionat per aquesta entitat a 
compte de l'Ajuntament. 

. Dotar la Fundació dels recursos humans propis i adequats a les necessitats, 
especialment en gerència i administració als efectes de millora de la gestió i a l'hora 
poder donar compliment als acords que es proposen en aquest acord de Ple. 
Provisionalment aquests recursos humans seran assumits per l'àrea de cultura en la 
figura del seu cap d'àrea i l'administrativa o administratiu que es designi a l'efecte. Així 
mateix s'iniciaran els estudis per valorar el millor sistema i forma jurídica de gestió 
d'aquest equipament. 

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): Defensarà aquesta proposta el 
tinent d’alcalde Carles Ribas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Molt bona tarda a tothom. Bé, molts de vostès ja 
n’hem parlat, tant al patronat com posteriorment a la comissió i avui mateix a la una del 
migdia, arran de la petició que es va formalitzar, doncs, per tindre un aclariment 
respecte a algunes qüestions. Si em permeten, el que sí faré, alcaldessa, és que s’ha 
parlat amb Secretaria de l’Ajuntament, on se sol·licita un afegitó de caràcter parcial, 
una esmena de caràcter parcial en el mateix text que ve redactat en aquesta proposta 
d’acord, consistent en l’afegitó d’un punt que ja havia set aprovat pels regidors que 
conformen el patronat de l’Auditori Palau de Congressos. Que si em permeten, i així 
ho estableix el reglament, el ROM, si li sembla bé al secretari, procediré a la lectura 
d’aquest, que seria un punt nou a afegir en el que finalitza, que consistiria a indicar:  
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«Dotar la fundació dels recursos humans propis i adequats a les necessitats 
especialment de gerència i administració als efectes de procedir al compliment dels 
acords adoptats per aquest Ple a l’acte d’avui.  

»Aquesta aportació dels recursos humans s’articularà provisionalment des de la 
regidoria de Cultura en la figura del seu cap d’àrea i d’un administratiu o administrativa 
designat a l’efecte. 

»De la mateixa manera, s’iniciaran els estudis per analitzar el sistema i forma jurídica 
que permeti una millor gestió de l’equipament.» 

Aquest seria un text que en certa manera, doncs, hem consensuat o hem trobat a bé 
els diferents membres o representants de cada grup del consistori. Ens semblaria que 
és aquest d’introduir aquesta qüestió, tot i que avui tractem un tema purament 
econòmic, però introduiríem aquesta vessant de caràcter polític. 

El tema econòmic –com bé se’ls va explicar pels serveis tècnics– consisteix que el 
patrimoni net de la mateixa fundació havia donat uns resultats de caràcter negatiu l’any 
2016 i 2017, motivat per diverses raons –se’ls hi van explicar, estan detallades a 
l’informe–, fonamentalment, a un canvi d’entendre de l’Agència Tributària de l’aplicació 
de l’IVA, no va poder demanar el retorn de l’IVA en les activitats culturals, fet que va 
motivar, doncs, que haguessin de retornar part d’aquest de què havien disposat el 
2016 i que el 2017 no poguessin demanar aquest retorn de l’IVA. Això va motivar 
immediatament que haguessin de reduir l’activitat de l’auditori el segon semestre de 
l’any 2017, tot i que l’Ajuntament va fer una aportació suplementària de 40.000 euros i 
la Diputació de Girona també de 40.000 euros més, que van permetre sostenir 
l’activitat pròpiament cultural que s’havia de desenvolupar el 2017, però generant 
aquest dèficit que ens afecta, doncs, en el mateix balanç de l’auditori, motivant aquest 
apartat negatiu. 

Això ens obliga jurídicament a prendre una decisió, doncs, de suplementar 
econòmicament algun ens dels patrons, en aquest cas, el patró actuant com és 
l’Ajuntament així ho fa i assumeix la responsabilitat d’eixugar aquest dèficit. I així 
mateix, doncs, per evitar que ens trobéssim en una situació de caràcter concursal de la 
mateixa fundació. 

S’aprofita, així mateix, el Pla de reequilibri per establir o per millorar en si mateix el 
propi balanç, perquè hi havia uns deutors de dubtós cobrament que, evidentment, 
s’eliminen, molts d’elles havien fet concurs de creditors i, per tant, ja era un crèdit que 
no anàvem a cobrar, i d’altres, doncs, per política, eren entitats que sense ànim de 
lucre que es va intentar afavorir que poguessin participar en l’auditori i no se’ls va girar 
corresponent cobrament dels serveis prestats. 

Aquesta realitat, doncs, comporta fer aquest reequilibri financer, que, evidentment, han 
tingut a la seva disposició els tècnics de l’Ajuntament, però ens obliga també a una 
reflexió en profunditat –i així ho han posat de manifest, evidentment, tots i cada un dels 
representants dels grups del consistori envers la millor política de futur i la necessitat, 
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doncs, d’uns recursos humans que permetin una gestió molt més propera, que ve 
motivada, com així va manifestar l’alcaldessa el dia de la reunió del patronat, pel canvi 
legislatiu que ens obliga, doncs, que la fundació passa a ser com a ens de caràcter 
públic i, per tant, estarem sotmesos a la normativa de caràcter administratiu per a la 
contractació de cada un dels serveis, doncs, de ser molt més curosos i exigents a 
l’hora de poder dur-ho a terme. 

Això és el que motiva, senyor secretari, la sol·licitud que li fem a través del que estava 
parlant, però amb consens, evidentment, de…, o parcialment consens –veig que em 
diuen que no–, però parcialment consens de fer aquest afegitó –tampoc?– (comentaris 
de fons)… Ah, no, no, no estic pas dient això –no estic pas dient això. Estic dient el 
consens en la introducció d’aquest punt. Em sembla que aquest sí que hi era, menys 
la CUP. La resta. 

Doncs, evidentment, es fa aquest afegitó que coincideix, bàsicament, amb el que ja 
s’havia aprovat en el seu moment en el patronat de l’auditori. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Crec que el senyor 
Ribas ha explicat molt bé la realitat de la situació en què ens trobem i el perquè avui, 
doncs, es planteja en aquest plenari que sigui l’Ajuntament qui assumeixi com a tal 
aquest dèficit, aquest deute que existeix per tal d’evitar el concurs de creditors, que 
crec que això és una cosa que tots compartim. 

A partir d’aquí, ell parlava, el senyor Ribas parlava que jurídicament, doncs, s’havia de 
prendre alguna decisió, que calia resoldre-ho, que havíem d’evitar aquesta realitat 
desastrosa que seria entrar en un concurs de creditors per part de l’Auditori Palau de 
Congressos, i, per tant, es parla d’un pla de reequilibri financer. Fins aquí d’acord, això 
és el que avui porta a ple. Però sí que és veritat –i ell també hi ha fet referència– hem 
tingut diverses reunions, l’última avui al matí, quatre hores abans del Ple, en la qual, 
doncs, també s’ha posat en evidència, o hem evidenciat sobretot per part dels partits 
de l’oposició que no només cal fer això, sinó que és necessari que obrim un debat 
entre les diferents forces polítiques aquí representades en relació i a l’entorn d’allò que 
hauria de ser la gestió de l’Auditori Palau de Congressos. 

El senyor Ribas ara quan llegia l’afegitó, el qual agraïm, doncs, que s’hagi avingut a 
afegir, perquè és una cosa aprovada al patronat, no era cap novetat, i tampoc 
enteníem per què no sortia a la proposta d’acord del Ple si anava en el document que 
es va aprovar en el patronat. Però ell feia referència en una part que sí que no està en 
el document del patronat que era el tema de fer l’estudi i anàlisi si havia de continuar 
sent una fundació o no. Bé, jo crec que aquesta reflexió l’hem de fer, però que no és 
tan important si el model segueix sent una fundació pública si això fa que assegurem 
continuar tenint recursos d’altres administracions, en aquest cas de la Generalitat i de 
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la Diputació, sinó que el tema està en què durant tot aquest temps l’auditori ha 
funcionat sense una direcció. I d’això jo crec que tots en som conscients i que 
possiblement aquí hagi sigut, doncs, una mica l’error o el que ha portat a la situació 
final que avui ens trobem, perquè hi ha coses, ell avui al matí ens deia no es podien 
preveure. Bé, jo crec que a la vida tot es pot preveure una mica i, per tant, en aquest 
sentit, preveure algun dèficit i tenir un raconet per si hi ha alguna cosa que no tens 
prevista, doncs, també es pot preveure. Per tant, en aquest sentit, crec que el model 
de gestió és del que hauríem de continuar parlant. 

Espero que demà no ens oblidem si avui passa el tràmit aquest punt, que és el que a 
vostè li preocupa i l’entenc, doncs, que demà continuem parlant en relació amb el tema 
de l’Auditori Palau de Congressos. 

I també vull fer un afegitó. Miri, jo els ho diré molt sincerament: no ajuda –no ajuda–, 
malgrat nosaltres no hi votarem en contra, però no ajuda que, home, per part de 
l’alcaldessa de Girona es digui que es vetarà –es vetarà– la participació d’entitats 
privades a l’Auditori Palau de Congressos quan l’Auditori Palau de Congressos té un 
problema de finançament. No ajuda. O sigui, no demostra una coherència amb allò 
que hauríem d’estar fent que és promocionant l’Auditori Palau de Congressos. 

Jo li he de dir, nosaltres no hi votarem en contra pel que ha fet la senyora alcaldessa, 
però, sincerament, plantegin-se que és molt gros –és molt gros– que aquest equip de 
govern vulgui vetar la participació d’entitats privades que reuneixen tots els requisits 
per poder fer servir l’auditori simplement perquè no agraden a la senyora alcaldessa.  

Per tant, en aquest sentit, és una mica contradictori, senyor Ribas, que ens demani 
ajuda, ens demani el vot per un tema d’una mala situació econòmica a l’auditori i que a 
la vegada el mateix Govern i, en aquest cas per boca de la seva pròpia alcaldessa, 
ens digui que es tirarà pedres al seu teulat i vetarà, doncs, totes aquelles… Perquè 
avui és la Fundació Princesa de Girona i demà ves a saber quina és si a ella no li 
agrada allò que defensa o allò que ideològicament defensa una entitat que és contrària 
a la independència que defensa ella. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Pla de reequilibri, pla de 
sanejament, pla econòmic i financer…, bé, en definitiva són diferents maneres de dir 
que hem d’aplicar mesures estructurals de gestió financeres i pressupostàries per 
regularitzar la situació actual. Fa aproximadament un mes se’ns va donar trasllat d’un 
informe del cap d’àrea de Cultura i responsable de l’auditori en relació amb la situació 
econòmica de la Fundació Auditori Palau de Congressos. I en resum, aquest informe 
ens venia a dir que hi ha un desequilibri patrimonial de la fundació que ens constata…, 
que es constata –perdó– amb un valor negatiu com a patrimoni net. 
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I com s’arriba a aquesta situació? Doncs, per diferents maneres: primera, pel resultat 
negatiu d’exercicis anteriors; la segona, per la no execució dels ingressos previstos per 
a l’any 2017 tant pel que fa a la venda d’entrades com per les menors cessions 
d’espais per a la celebració d’esdeveniments congressuals, i després, anem vetant 
segons quines fundacions, i tercer punt, pel canvi de tributació de l’IVA, ja que després 
d’una inspecció d’hisenda, la despesa en concepte d’IVA dels anys 2016 i 2017 s’ha 
vist incrementada en gairebé 450.000 euros. 

Per tant, només assumint l’Ajuntament aquest import d’IVA com a gestor únic de la 
fundació ja ens trobaríem amb un valor patrimonial net positiu amb més de 20.000 
euros, tal com es recull en el balanç dels resultats que se’ns ha fet arribar. 

La proposta que arriba avui al Ple, després que el darrer 20 d’abril ens reuníssim els 
membres del patronat de la fundació per tractar aquest assumpte, ja aleshores el 
nostre grup municipal va aprovar l’acord que es va portar a votació, acceptant així les 
mesures proposades pels serveis econòmics municipals, per tant, el Pla de 
sanejament financer de la fundació, a l’efecte de garantir la continuïtat d’aquesta. 

Per tant, nosaltres serem coherents amb el que vam votar fa ara un mes en el 
patronat: mantindrem la confiança i, per tant, votarem favorablement. No obstant, 
regidor, nosaltres estarem amatents a l’evolució i al compliment d’aquest pla de 
reequilibri, així com de les mesures que hem parlat aquest migdia. 

Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Permetin-me que parli una 
mica de l’auditori primer. L’auditori té molta importància perquè té una programació 
pròpia que la conformen tres eixos bàsics, que suposo que saben, que és 
l’excel·lència i la qualitat de les seves temporades, la internacionalitat, a través de 
noms destacats del panorama internacional, i la catalanitat, a través del treball conjunt 
amb agents de casa nostra, promocions d’artistes locals i promoció dels compositors 
del nostre país, a part, doncs, de les Nits de Clàssica, l’auditori obert per a escolars. 

Hi afegeixo una mica el resultat de l’últim mapa cultural que se’ns va presentar aquests 
dies: el mapa cultural de l’empresa Bissap ens deia que l’auditori de Girona està 
valorat en un 43,4 per cent de manera positiva quant a la qualitat dels seus 
espectacles i en segon lloc, per exemple, hi hauria el Teatre Municipal, amb un 21,5 
per cent dels enquestats. Per tant, és un equipament molt ben valorat, que té un 
aforament d’unes 1.658 places, un pressupost de gairebé 2,5 milions, i segons la 
memòria del 2016, sis persones al seu servei –ara pel que sé són set–, si ho 
comparem una mica amb el Teatre Municipal que té un director, un pressupost d’1 
milió i dotze persones al seu servei. Això per posar alguns exemples. I o bé si tenim en 
compte l’últim balanç de la fira, la directora, que l’ha valorat positivament, amb un 
pressupost d’1,6, doncs, això, té una directora que se’n cuida. 
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Per tant, sí que creiem que cal un nou impuls. Vostè ens deia aquest dematí que 
havíem consensuat, doncs, un text; bé, nosaltres entenem que és una voluntat política, 
segurament, doncs, per això ens abstindrem, però trobem insuficient la concreció. Fa 
mesos que es podria haver consensuat o no, però es podria haver fet un camí, diríem, 
de gestió per tal d’abastir en direcció i en millores administratives. Per tant, doncs, com 
he dit, ens abstindrem. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bé, en algun 
moment el senyor Ribas, per començar, ha explicat que els regidors havien aprovat en 
el patronat un seguit de mesures; bé, per ser més específic, senyor Ribas, hi ha un 
grup, en aquest cas el de la CUP - Crida per Girona, que no va votar a favor 
d’aquestes mesures en el seu dia. Ja, per tant, no és que en el patronat hi hagués 
consens en les propostes, sinó que alguns grups ja vam ser crítics llavors. 

La situació, parlant en plata, perquè a vegades aquí amb discursos tècnics i jurídics –
que els fa molt bé, senyor Ribas–, però parlant en plata, estem parlant al final que 
l’auditori té gairebé mig milió d’euros de pèrdues. Aquest és el titular que ens trobem 
avui: l’auditori té gairebé mig milió d’euros de pèrdues. 

I la proposta que se’ns fa és que l’Ajuntament de Girona ho assumeixi i de tal manera 
estiguem, diguéssim, nets i puguem començar de nou. Aquesta és la realitat. 

Per què ha passat això? Bé, en l’explicació, diguéssim, oficial de l’equip de govern ha 
passat bàsicament per una qüestió de l’IVA, que no estava previst, que hi va haver un 
canvi de criteri i això ens ha portat a la situació en què ens trobem avui. Ara bé, això 
és només parcialment cert, des del nostre punt de vista: la realitat és que la gestió no 
ha sigut la que havia de ser durant tots aquests anys. En els últims anys no hi ha hagut 
direcció, ja s’ha dit. Però és que, a més, el que no hi ha hagut és projecte d’auditori, 
projecte global de què volíem que fos. Perquè el model que ha adoptat l’equip de 
govern és el model del lliure mercat, el model del lliure mercat que diu: «No, que siguin 
els festivals els que bàsicament programin l’auditori cedint-los –cedint-los– l’espai de 
l’auditori perquè programin», bona part d’ells amb qualitat, és cert, com explicava el 
regidor del PSC. Però amb una cosa que és bàsica si volem que sigui rendible, que és 
que totes les entrades, totes les entrades d’aquests festivals qui es queda els diners 
d’aquestes entrades és el promotor privat. De tal manera que tenim que la majoria de 
caps de setmana de l’any l’auditori no fa diners a través de les entrades, i a més, és 
l’Ajuntament qui acaba pagant el lloguer d’aquells dies per part d’aquestes empreses. 
Així és molt difícil que tinguem un auditori rendible, és que és molt difícil o gairebé 
impossible.  

Per tant, no poden dir que únicament és el tema de l’IVA; hi ha un tema també de 
model. Un projecte que vostès, de fet, han fet del no projecte. És cert que hi ha una 
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programació que fa l’Ajuntament, però és minsa pressupostada, que l’any passat la 
vam salvar, entre d’altres, perquè aquest grup va reclamar què passava públicament i 
llavors el Govern va moure fitxa. 

Però és que, a més, la solució que ens plantegen és la de sempre, que ho assumeixi 
tot l’Ajuntament. Resulta, per a aquells que no ho sàpiguen, que a la fundació de 
l’auditori hi ha l’Ajuntament, hi ha la Diputació, hi ha la Cambra de Comerç, hi ha La 
Vanguardia, hi ha “la Caixa”, hi ha Estrella Damm… Ningú assumeix res aquí? Ho ha 
d’assumir tot l’Ajuntament de Girona? Perquè si és així, acabem ja amb el model. Si 
els responsables privats venen allà, tenen els beneficis, però no assumeixen 
responsabilitats, que això sigui únicament un espai on hi hagi una direcció i un 
patronat públic. 

Però és que, a més, analitzant el que estava passant ara mateix, ens hem adonat que 
hi ha part d’aquests patrons que com a mínim a nosaltres no se’ns ha facilitat quin 
conveni tenen per poder ser patrons de l’auditori. Nosaltres hem demanat tots els 
convenis de les empreses privades amb l’auditori. “la Caixa” està al patronat i no hem 
vist o no se’ns ha facilitat un conveni; La Vanguardia està al patronat (sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –i vaig acabant– i no s’ha 
facilitat un conveni; la Cambra de Comerç està al patronat i no se’ns ha facilitat cap 
conveni. A nosaltres ens preocupa, perquè, a més, cada conveni és un món: a uns per 
30.000 euros els toca una cosa, als altres per 90.000 una altra…  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Ha d’acabar, senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): I el senyor Ribas… És un tema de 
fons i crec que es mereix una bona resposta, agrairia…(Comentaris de fons de 
l’alcaldessa.) 
 
Vostè, senyora alcaldessa, al principi del Ple s’ha estat vint minuts parlant i no hi ha 
hagut cap problema. Crec que estava a punt d’acabar i m’agradaria acabar. 
 
Cada conveni és un món –cada conveni és un món– i això creiem que no pot ser. Per 
tant, nosaltres avui votarem en contra, perquè el que ens plantegen és seguir amb un 
mateix model en el fons, perquè el que ens han dit és «estudiarem la possibilitat de 
canvi», no ens diuen ni ens posen un calendari sobre la taula, no ens el posen. I 
nosaltres el que creiem és que caldria canviar i passar a un nou model que –com 
deia– fos un equipament públic. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyor Salellas. Per 
educació no li he contestat, però els acords són els acords, els temps pactats són els 
temps pactats i, com a mínim, no em contesti d’aquesta manera quan li recordo que 
està superant el temps acordat entre tots els grups municipals. Com a mínim, no em 
contesti amb aquesta mala educació. Gràcies. 

Senyora Roca… 
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Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC –MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Bé, l’Ajuntament ens presenta aquest pla de reequilibri i està molt ben explicat a 
l’informe del senyor Casasses, el perquè ens trobem en aquesta situació de 
desequilibri. 

Per començar, a parer nostre creiem que s’ha de garantir la continuïtat de l’Auditori 
Palau de Congressos, per això, és absolutament necessari d’injectar aquests diners a 
la fundació i resoldre aquests problemes que plantegen en aquest pla. 

Vostè a la reunió que ha fet aquest matí ha dit textualment: «S’ha d’apostar per 
l’activitat cultural i això vol diners i és una decisió política.» Per tant, la decisió política 
ha de ser, doncs, injectar aquests diners i que l’auditori pugui continuar. 

En segon lloc, nosaltres volem fer èmfasi en el cas de l’IVA: el pagament de l’IVA, bé, 
no és culpa d’una mala gestió, sinó que és culpa d’un canvi de política del Ministeri 
d’Hisenda. És un pagament obligat que està ofegant no només l’auditori, sinó moltes 
entitats que volen fer cultura en aquest país. Per tant, entenem que també s’ha 
d’atendre. 

Li agraïm aquest compromís del Govern amb aquest afegitó que ha fet per buscar 
recursos humans també. I això, doncs, pensem que és una manera de resoldre i 
d’atendre una de les recomanacions que feia l’informe. 

Ara bé, nosaltres no votarem a favor, ens abstindrem, perquè en aquest informe també 
queden de manifest uns grans problemes en la gestió de la fundació. De fet, 
l’expedient ens diu que l’any 2012 hi va haver un canvi de criteri en l’ús de l’auditori per 
part de diverses entitats que no pagaven res, i diu literalment: «No hi havia cap 
resolució que ho confirmés.» Clar, això a nosaltres ens sembla que s’havia d’haver 
tingut cura d’això, eh? I en aquest expedient també es pot llegir que entre el 16 i el 17 
es va fixar un posicionament amb el gabinet de Presidència, també literalment diu: «tot 
i que encara hi ha alguns desajustaments». Pensem que és l’hora que ja no n’hi hagi, 
de desajustaments, i estem disposats, com sempre, a parlar amb vostès d’aquest 
canvi que s’entreveu de model de gestió. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Ribas… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Si em permeten, només 
em referiré ràpidament, perquè tinc dos minuts. Intentaré parlar el més ràpid possible 
per intentar contestar-ho tot. 

Senyor Salellas, la grandiloqüència del seu discurs fa un flac favor a la cultura 
d’aquesta ciutat, perquè el que ha volgut posar en evidència en aquest acte és que hi 
havia un deute de mig milió imputant com si aquest deute fos conseqüència d’una 
mala gestió. Senyor Salellas, no menteixi a la gent. Perquè el que es deu per actes 
complementàries d’IVA són 446.000 euros. Aquest possible diferencial que diu vostè, 
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que són gent que ha fet concurs de creditors i que no ha pogut pagar un deute, és 
aquest diferencial de 50.000 euros. És a dir, les actes d’inspecció d’IVA importen la 
quantitat exacta del dèficit que és l’objecte de debat en el patronat i aquí. 

I, evidentment, jo li respectaré sempre el seu posicionament, i al patronat es va 
abstenir, evidentment; altres grups ni van comparèixer al patronat. Això també s’ha de 
dir. No van comparèixer. I altres, evidentment, van votar a favor. Però, evidentment, al 
patronat es va explicar i es va dir la realitat. 

Segon tema: trist seria plantejar-se que l’auditori en l’àmbit musical –no parlo, regidora, 
tinent d’alcalde, que als congressos, evidentment, hi ha una estabilitat econòmica i no 
hi ha, evidentment, dèficits ni pèrdues–, però trist seria que la política cultural 
d’aquesta ciutat es guiés per buscar mercantilment el benefici amb les activitats 
musicals, senyor Salellas.  

I vostè insinua que la gestió és dolenta perquè hi ha pèrdues. Jo segueixo apostant 
que en cultura no hi ha pèrdues; hi ha inversió encara que això costi diners a 
l’Ajuntament de Girona. 

Perquè l’auditori s’ha d’emplenar tant d’aquells que l’emplenen totalment com aquells 
que només tenen un públic reduït. I aquesta és l’aposta per la cultura i la política 
culturals que fa aquest Ajuntament des de fa temps. I, evidentment, amb festivals, clar 
que sí, i amb programació pròpia, i que és molt bona i amb excel·lència. 

Li puc recordar perquè dos anys seguits l’auditori ha estat qualificat com l’espai amb 
millor programació musical de tot Catalunya –de tot Catalunya. 

Per tant, agraeixo els vots favorables. M’agradaria parlar-ho molt més. I els criteris del 
2012 eren referència d’obertura de l’auditori a la gent. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Passaríem 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, integrat per quatre 
membres, el Pla de reequilibri financer de la Fundació Auditori Palau de Congressos. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal 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. 
 

13. Aprovar la modificació de l'article 4 de l'Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per estacionament limitat de vehicles  de tracció mecànica en les vies 
públiques. 

D'acord amb les facultats que confereixen al Ple Municipal la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les bases de règim local i les disposicions del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, en ordre a la potestat reglamentària en  matèria d'hisendes locals i 
als requisits per a la imposició i gestió dels ingressos de dret públic de les Entitats 
Locals, prèvia convocatòria de la Comissió Informativa d'Hisenda i informe de 
l'interventor, es proposa al Ple Municipal l'adopció del següent ACORD: 

Primer. Modificar l'article 4 de beneficis fiscals de l'Ordenança fiscal reguladora  de la 
taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en els vies públiques 
municipals, segons el següent redactat: 

Article 4. BENEFICIS FISCALS 

Gaudiran de l'exempció de pagament de la quota tributària de les dues primeres 
hores els usuaris de l'estacionament de superfície Güell / Devesa PA11 els dimarts i 
dissabtes que tingui lloc el mercat setmanal de 8:00 a 14:00 hores. 

Segon. Exposar al públic el present expedient en els termes previstos en l'article 17 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de  març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, amb la precisió que, de no presentar-se cap 
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al·legació o suggeriment, la modificació es considerarà aprovada definitivament, 
publicant-se el seu text íntegre al BOP. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem al 
punt número 13. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà…, de 
fet, substanciarà aquesta proposta la tinenta d’alcalde Glòria Plana. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Com saben, l’1 de maig va 
entrar en funcionament l’aparcament de la zona verda del carrer Güell / Devesa. En la 
Taula del Mercat es va acordar que entrés en funcionament aquesta zona verda 
quan…, i que quan entrés, llavors, el Camp de Mart es tancaria i tots els cotxes que 
anessin a aparcar en aquesta zona, doncs, podrien fer-ho a la zona verda Devesa / 
Güell.  
Per tant, a la taula es va acordar també la gratuïtat de dues hores. A l’ordenança es 
preveu una sola hora, i aquí es porta a aprovació el canvi –com deia el secretari– 
d’una a dues hores a l’ordenança municipal. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, endavant. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC –CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
municipal votarà a favor de la proposta i més quan parlem del mercat de la Devesa, 
que per a tots nosaltres és un referent en aquesta ciutat pel que fa a la proximitat, al 
producte fresc, etcètera. I que representa l’oposat a la gran superfície. 

Altres zones comercials han adoptat aquesta mateixa estratègia de les dues hores 
gratuïtes i pensem que es podria exportar, aquesta mateixa idea, a altres llocs. I com 
que aquesta mesura té incidència econòmica, voldríem poder disposar de dades que 
permetessin conèixer l’efectivitat de l’excepció, això que anomenem big data. 

Bé, per aquestes raons, reitero el nostre vot favorable. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Terés… 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC –MES ): Gràcies, senyora alcaldessa. Només per 
anunciar el nostre vot favorable a aquesta mesura, ja que creiem que és una proposta 
que té un doble benefici, no? Per una part, evita que els cotxes aparquin a la Devesa i 
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que és una mesura llargament reivindicada, i per l’altra, doncs, que es faciliti que 
l’usuari del mercat pugui estacionar relativament a prop de l’emplaçament on es fa el 
mercat a la Devesa, que, a més a més, té altres espais a part d’aquest que és de 
pagament a partir de la segona hora, per dir-ho així, a l’altre costat del Ter. I, per tant, 
es facilita allò que demanen els marxants. 

També ens agradaria que aquell debat que va començar, doncs, arribés a bon port 
ben aviat, de buscar emplaçaments alternatius per al mercat de la Devesa, per al 
mercat setmanal, ni que fos per a un dels dos dies, com ja s’apuntava allà. 

Bé, en qualsevol cas, ens sembla que aquesta mesura és satisfactòria i, per tant, hi 
votarem a favor. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si li 
sembla, passem a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general ): S’aprova, per tant, per 
unanimitat modificar l’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a 
estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques 
municipals. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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14. Alteració del terme municipal de Girona en el seu límit amb el terme 
municipal de Celrà en el sector del castell de Sant Miquel. Aprovació de la 
memòria. 

La Direcció General d'Administració local, d'acord amb la previsió continguda a 
l'article 28.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei municipal 
de règim local de Catalunya, va impulsar l'elaboració del mapa municipal i comarcal 
de Catalunya, amb els documents cartogràfics que determinen els límits territorials 
del conjunt dels termes municipals i les demarcacions comarcals. 

Per acord plenari adoptat per l'Ajuntament en sessió del dia 9 de setembre de 2008 
foren incoats els corresponents expedients de delimitació entre el conjunt dels 
municipis limítrofs, a través de la corresponent Comissió de Delimitació. Les 
operacions de delimitació amb el terme veí de Celrà es varen iniciar d'acord amb 
l'acta atorgada el dia 8 d'octubre de 2009, de la que consta la conformitat amb la 
delimitació proposada per les comissions dels dos ajuntaments en el tram de línia, 
mostrant però el desacord respecte del tram de terme comprès entre les fites desena 
i dissetena i la ubicació de les fites onzena a setzena de l'acta de l'operació 
practicada de reconeixement, que varen culminar amb la resolució GRI/1652/2011, 
de 7 de juny (DOGC núm. 58914, de 7 de juliol de 2011) i la resolució GRI/145/2013, 
de 25 de gener, on es disposa la delimitació en el tram de desacord, publicada en el 
DOGC núm. 6309, de 6 de febrer de 2013. 

Contra aquella resolució, l'Ajuntament de Celrà va interposar el corresponent 
requeriment previ en la via contenciosa administrativa, que fou desestimat per 
resolució de 14 de maig de 2013 de la Vicepresidenta del Govern i Consellera de 
Governació i Relacions Institucionals, interposant posteriorment recurs  contenciós 
administratiu a la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (Secció 5ª) amb el núm. 237/2013, figurant com a part demandada 
l'Ajuntament de Girona i el Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
L'expressat contenciós administratiu fou desestimat segons sentència núm. 106/2016, 
de 31 de març, havent-se interposat contra la mateixa resolució i per part de 
l'Ajuntament de Celrà el corresponent recurs de cassació, que es va declarar desert. 

El sector indicat en desacord es configura per l'àmbit material de l'indret conegut com 
a Castell de Sant Miquel, concorregut per veïns dels dos municipis, on s'ubiquen 
restes d'una ermita i una torre de telegrafia òptica que  conté  una senyal geodèsica 
de la xarxa utilitària de Catalunya, que se situen dins del terme municipal de Girona, a 
pocs metres de la línia d'atermenament i en el tram de discussió entre les fites 
desena i dissetena. 

Amb la finalitat de potenciar i afavorir les bones relacions entre els veïns d'ambdós 
municipis, que gaudeixen de l'indret de Sant Miquel, és objecte de la proposta de 
modificació, instada per l'alcaldessa presidenta, situar la línia  divisòria de terme entre 
les dues construccions existents, compartint els municipis el conjunt edificatori 
anomenat castell de Sant Miquel, de forma que les restes de l'ermita se situarien en 
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el terme municipal de Celrà i la torre geodèsica i elements que la conformen dins del 
terme municipal de Girona. 

Aquesta operació suposa la modificació de la línia de terme en el tram comprès entre  
les fites onzena i tretzena, tot resituant les mateixes, el que suposa exclusivament la 
segregació de la superfície de 6.419 m² del municipi de Girona que s'agreguen al 
terme municipal de Celrà. 

Es conceptua l'alteració de terme en l'operació de segregació parcial del municipi de 
Girona per agregació al municipi de Celrà i en la superfície i àmbit descrit, de comú 
acord amb els dos municipis fruit d'una iniciativa concurrent i voluntat comuna. 

Consta a l'expedient la memòria justificativa elaborada de forma comuna pels dos 
municipis per dur a terme la segregació parcial i subsegüent agregació; els plànols 
de la nova delimitació de la zona objecte d'alteració del terme; així com la conformitat 
expressa de la propietat de l'indret a la proposta d'alteració, atenent que l'espai sobre 
el que es practica aquesta operació és de titularitat privada. 

El procediment per alteració de termes municipals es preveu als articles 9, 11 i 
concordants del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya; i articles 12, 17 i concordants del DL 2/2003, de 
28 d'abril, d'aprovació del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

Atenent que la present alteració de terme es produeix per iniciatives concurrents per 
part dels municipis de Girona i Celrà, i amb la plena conformitat en la memòria 
elaborada, procedeix, conforme determina l'article 11 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, designar l'ajuntament instructor de l'expedient, el qual ha de practicar el 
conjunt de tràmits previstos i regulats en els articles 13, 14 i següents del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, si bé amb incoació conjunta del procediment i iniciativa 
en l'alteració del terme municipal. Procedeix l'aprovació de la memòria i la seva 
tramesa a l'Ajuntament de Celrà per la seva tramitació administrativa ulterior que es 
designa com a  administració  encarregada de la seva instrucció. 

Atès que el Ple municipal es l'òrgan competent per l'adopció d'acord d'alteració de 
termes municipals, de conformitat amb el que estableix l'article 22.2 b) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; article 52.2 b)  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, requerint-se el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, d'acord amb el que disposen els articles 
114.2 a) i 17.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, d'aprovació del text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; article 47.2 c) de la Llei 7/1985, 
abans esmentada, i article 9.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, es proposa al 
Ple municipal l'adopció d'acord en els següents termes. 
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"Primer.- Incoar procediment d'alteració del terme municipal de Girona amb el 
municipi de Celrà, consistent en l'operació de segregació parcial de la superfície de 
6.419 m² del municipi de Girona, a l'indret conegut com a Sant Miquel, per la seva 
agregació al municipi limítrof de Celrà, d'acord amb la memòria justificativa 
elaborada. 

Segon.- Designar l'Ajuntament de Celrà com a administració encarregada de la 
instrucció de l'expedient d'alteració, de conformitat amb el que disposa l'article 11 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, atenent que es tracta d'una iniciativa concurrent 
per part dels dos municipis i a efectes que practiqui la tramitació administrativa del 
mateix conforme els articles 14 i següents del Decret  244/2007, de 6 de novembre. 

Tercer.- Comunicar el present acord, juntament amb la memòria elaborada, a la 
Direcció General d'Administració Local en el termini màxim de 15 dies a comptar de 
l'endemà de la seva adopció (article 9.2 del Decret 2009/2015, de 22 de setembre), 
així com a l'Ajuntament de Celrà." 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Passem al punt número 14. 
Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Aquest punt el 
substanciaré jo mateixa, perquè, de fet, aquest és un dels acords que més il·lusió em 
fa de tots els que hem portat al Ple. Crec que és un acord molt important. I 
personalment, m’agradaria que fos il·lustratiu de la manera en què m’agradaria 
governar aquesta ciutat o gestionar aquesta ciutat. I especialment, la relació amb els 
municipis veïns, amb els pobles veïns sempre amb mà estesa, sense prepotències, al 
revés, amb moltíssima humilitat i intentant cercar sempre els punts d’acord. 

De fet, saben tots vostès que era una reivindicació «històrica», entre cometes, perquè, 
de fet, no parlem de cents d’anys, però realment era històrica, de la gent de Celrà –de 
la gent de Celrà– que el castell de Sant Miquel també fos considerat que estigués en el 
terme municipal de Celrà i per sentir-se’l propi també. 

Saben vostès, que és públic, que van haver-hi certes disputes judicials plantejades per 
l’Ajuntament de Celrà i que finalment, doncs, els jutjats van resoldre a favor de les 
tesis de l’Ajuntament de Girona, en el sentit que jurídicament quedava com ferm el fet 
que tot el castell sencer de Sant Miquel quedava determinat que es trobava dins del 
terme municipal. Però, de fet, amb l’acord que prenem avui i que també ja ha pres 
l’Ajuntament de Celrà, perquè, de fet, és un tema que ja vaig proposar aquí com a 
moció fa molts mesos i que tots conjuntament vam mostrar el nostre acord de 
modificar voluntàriament des de Girona els límits per tal que el castell formés part del 
terme municipal dels dos municipis. I, per tant, avui el que farem, tot i que aquell dia ja 
va ser una voluntat clara, ara pertoca fer l’acte administratiu d’inici d’aquest expedient. 
L’Ajuntament de Celrà crec que ja ho va passar pel seu ple fa uns deu dies més o 
menys i avui ens pertoca a nosaltres. 
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Tant Girona com Celrà ens sentim… –disculpeu–, tant la gent de Girona com la gent 
de Celrà ens sentim el castell de Sant Miquel com nostre, és el nostre castell de Sant 
Miquel, i és un referent per a la gent, per als ciutadans, per a les ciutadanes dels dos 
municipis. Aquest no és un tema d’ajuntaments; aquest és un tema de ciutadania, 
perquè al cap i a la fi el castell és de la gent i el castell no és dels ajuntaments, no és 
dels termes, no són territoris. De fet, és de la gent i no ha de pertànyer ni a un ni a 
l’altre ajuntament. 

Jo això és el que vaig voler mostrar, doncs, esperant a tenir la sentència i fent aquesta 
modificació que ja no derivés d’un procés judicial, sinó que fos voluntat de tot el 
consistori, en representació de tota la ciutadania de Girona, que ho proposàvem o que 
arribàvem a aquest acord amb tota la ciutadania, perquè també s’ha aprovat per 
unanimitat, doncs, de la gent de Celrà, perquè tot el consistori hi va votar a favor. 

També és una oportunitat més per demostrar com els problemes entre administracions 
es poden solucionar de forma dialogada i amb acords i que judicialitzar els problemes, 
doncs, normalment porta a molt males solucions. Doncs, jo crec que aquest és un 
camí que hem començat a recórrer, del qual estic satisfeta. I també és un camí que 
quan es parla de capitalitat, de capitalitat responsable d’àrea urbana, de capitalitat 
amb generositat, doncs, es demostra fent camí, recorrent-lo. I avui és un inici d’un 
recorregut amb una part de la ciutadania dels municipis veïns. 

En fi, aquesta és la proposta. I, per tant, si hi ha alguna intervenció… 

Sí, senyora Pujola… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo crec que és una bona 
notícia que avui després d’anys de disputa, com vostè ha dit, amb procediments 
judicials inclosos, puguem resoldre finalment de manera amistosa aquestes 
discrepàncies que existien amb les delimitacions de terreny. Per tant, ara l’ermita 
quedarà en el terme municipal de Celrà i la torre quedarà dins del terme municipal de 
Girona, i creiem que això és una bona notícia.  
De fet, el passat 4 de gener ja es va fer públic aquest acord, amb un acte on era vostè 
i també l’alcalde de Celrà. I a partir d’aquí, ens trobem amb diversos informes tècnics 
que avalen, doncs, la segregació d’aquest terreny per agregar-se al terme de Celrà i 
com a causa legitimadora d’alteració del terme municipal es fa esment, doncs, a 
consideracions tant d’ordre geogràfic com també de caire històric, i, per tant, nosaltres 
donarem suport a aquesta proposta. 

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. Nosaltres ens felicitem 
que finalment avui tanquem de la millor manera possible aquell conflicte que va 
començar l’any 2009. I, efectivament, quan se’ns va traslladar la possibilitat ja fa 
mesos de poder arribar a aquest acord polític, perquè és cert que es va donar raó a les 
tesis de l’Ajuntament de Girona, però podia haver-hi aquest acord polític, doncs, ens hi 
vàrem sumar, perquè entenem que no només és una qüestió de bon veïnatge, que és 
el que ha de «primar» en les relacions amb els diferents ajuntaments, sinó que és una 
manera intel·ligent d’exercir el lideratge des de la capital, des de Girona, i que el 
lideratge no està renyit en cap cas amb voler imposar allò que era legítim, però que, en 
tot cas, pensàvem que aquesta era una solució més intel·ligent que es corresponia 
més a un lideratge modern, com és el que pertoca. 

I ho deia vostè, alcaldessa, efectivament, a més és patrimoni de la gent; per tant, 
posar, doncs, aquí línies sembla un tant ridícul, malgrat que legítim que l’Ajuntament 
de Celrà volgués iniciar aquest procés judicial. És de la gent. Però sí que és obligació 
de les administracions, dels ajuntaments pensar quins usos hi ha d’haver i quin grau 
de manteniment hi ha d’haver. I era aquí on jo volia, doncs, insistir o fer aquesta 
reflexió, que sí que serà deures que tindrem com a administració, tant l’Ajuntament de 
Girona com el de Celrà, de veure quin és el millor ús que se’n pot fer. D’aprofitar 
l’estudi, l’únic que hem trobat nosaltres que s’ha fet sobre el castell de Sant Miquel per 
part de la Diputació de Girona, quan va actuar…, va fer aquella actuació sobre tot el 
conjunt, i és l’única cosa que hem trobat que ens pot donar llum sobre quins van ser 
els usos del passat i, per tant, com es pot traslladar, doncs, a les generacions actuals 
què va passar en aquest castell de Sant Miquel i sobretot –i això sí que li ho volia 
traslladar a aquest equip de govern– quin grau de manteniment hi haurà d’haver 
perquè aquests usos puguin ser possibles per part de la ciutadania. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, en primer lloc, i breument, 
disculpar si el meu to no ha sigut l’adequat i demanar disculpes en aquest sentit. 
Només volia fer constatar que a mi em sembla una injustícia, però no ho he fet amb el 
millor to. 

Dit això, aquest punt nosaltres i especialment a mi em fa especial il·lusió el punt en 
què hem arribat. Jo sóc net de Celrà, d’una casa propera al camí de Sant Miquel i sóc 
fill de Girona. I, per tant, doncs, que el castell de Sant Miquel passi a ser un espai 
compartit per aquests dos municipis em fa, si se’m permet, un petit sentiment especial 
d’un reconeixement de dos municipis dels quals em sento part. 

Dit això, també volíem agrair la tasca feta per l’equip de govern i per l’alcaldessa en 
aquest cas, per la generositat que ha tingut i pel treball que ha fet cooperant amb el 
municipi de Celrà. Quan les coses es fan bé, des del nostre punt de vista, doncs, s’han 
d’agrair i s’han de felicitar, i, per tant, la nostra intervenció és bàsicament això: per 
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agrair i felicitar per la feina que s’ha fet. També per la feina que ha fet l’equip de 
govern de Celrà, que encapçala –com saben– l’alcalde de la CUP Dani Cornellà. 

I sobretot el que ens plantegem a partir d’ara és com aquesta cooperació ha de 
continuar sent no només per haver arribat fins aquí, sinó sobretot amb el que haurà de 
passar a partir d’ara amb aquest espai, doncs, que administrativament és de dos 
municipis, però segurament és al cor de milers de persones. Per tant, el que 
demanaríem és que aquesta cooperació i aquesta manera de fer política compartint hi 
continuï sent cada vegada més. 

Amb el Trueta, si se’m permet, aquesta idea no l’hem vista, però espero que en altres 
projectes que hi ha i que puguin ser de gestió metropolitana o de gestió de diversos 
municipis en pro de tota la gent que vivim a Girona i als pobles del voltant, doncs, ens 
serveixin per fer un espai que sigui pioner en el que és la cooperació entre municipis i 
la cooperació política, fins i tot en un ajuntament que està governat per Convergència i 
en un altre que està governat per la CUP. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Sí, moltes gràcies. Aquesta és una 
història amb un final feliç, nosaltres n’estem també molt contents. I si s’ha arribat a 
aquest final feliç, doncs, ha estat perquè s’ha sabut fer amb generositat, amb molta 
col·laboració i amb ganes d’entesa. I esperem que sigui per a molts anys. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltíssimes gràcies. Només 
aclarir, respecte al tema dels usos i això que comenten de com s’ha de treballar a 
partir d’ara, recordar-los que la titularitat no és nostra, la titularitat és d’uns particulars, 
eh?, i d’un privat. Vull dir que el que canviàvem eren els termes, no era la titularitat. 
Però i tant que sí, hem d’explorar, doncs, quins usos hem de tenir a partir d’ara. I, 
precisament, com que deia que el que fem és pensant en la gent, jo quan defenso el 
Trueta al nord de Girona és perquè penso en la gent també. 

En fi, si els sembla, podem passar a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat iniciar el procediment d’alteració del terme municipal de Girona amb el 
municipi de Celrà. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. 



74 
 

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

15. Inici tràmits liquidació provisional contracte de gestió del servei 
d'estacionament amb limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona 

Per acord del Ple de la Corporació, en sessió del dia 14 d'octubre de 2013, es va 
adjudicar la contractació de la gestió del servei d'estacionament amb limitació horària 
a diversos carrers de la ciutat de Girona, a favor de l'empresa "SETEX APARKI, SA". 

El contracte es va formalitzar el dia 6 de novembre de 2013, establint-se en el pacte 
sisè el següent en relació a la durada del contracte: "El termini de durada de la 
concessió es fixa en dos anys, a comptar del dia 1 de gener de 2014, i es podrà 
prorrogar per dues anualitats més, per mutu acord de les parts manifestat de forma 
expressa, fins a un màxim de 4 anys". 

Dintre les millores ofertades per l'empresa SETEX APARKI SA en la licitació, en els 
termes del pacte vuitè del contracte signat amb data 6 de novembre del 2013, hi 
havia les següents: 

- Dos vehicles amb sistema mòbil de lectura de matrícules 

- Campanya d'informació per a la utilització del pagament de l'estacionament 
mitjançant telèfon mòbil 

- Sensors d'alta rotació, concretament 300. 
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També en l'oferta, SETEX APARKI SA, dels 130 parquímetres previstos instal·lar en 
els termes previstos en el plec de prescripcions tècniques, va oferir instal·lar- ne 16 
més. 

D'acord amb el pacte sisè del contracte, la durada del contracte finalitzava el dia 31 
de desembre de 2015. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 2 de desembre del 2015 en base a l'informe emès en 
data 27 de novembre de 2015, per la cap de Mobilitat i Via Pública, la senyora Maria 
Mercè Teixidor Oliveda, i l'enginyer municipal, el senyor Pere Casas Vall·llosera, es 
va acordar no prorrogar el contracte de la gestió del servei d'estacionament amb 
limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona, que l'Ajuntament de 
Girona va formalitzar el dia 6 de novembre de 2013 amb l'empresa "SETEX 
APARKI, SA", amb NIF A28958247, en els termes de la clàusula XI.1 del Plec de 
Clàusules Administratives particulars reguladores de la licitació. 

En el Plec de prescripcions tècniques, a l'apartat 3.10 es recull l'obligació de que el 
sistema de pagament per Smartphone anirà lligat contractualment als parquímetres 
durant tota la seva vida útil, amb un mínim de 10 anys. A preferir, el sistema de 
pagament serà creat pel fabricant dels parquímetres. La possibilitat d'integrar els 
parquímetres i un sistema de pagament creat per una empresa externa també serà 
vàlid, en aquest cas, en l'oferta hi haurà un certificat de l'empresa propietària del 
sistema de pagament per mòbil certificant la vinculació del seu programa amb els 
parquímetres de Girona durant un mínim de 10 anys. L'Annex IV del mateix Plec, al 
desenvolupar el pagament per smartphone,  afegeix que dita vinculació  serà a cost 
zero. 

En l'oferta presentada per "SETEX APARKI, SA, es va oferir l'aplicació e-park, 
propietat de l'empresa Ingenieria Vial SL, i es va adjuntar un certificat de 20 de juny 
del 2013, firmat per la representant de l'empresa en el que s'indicava que era la 
propietària de l'aplicació de pagament a través de mòbil i web e-park, comprometent-
se a mantenir la mateixa operativa a la ciutat de Girona almenys durant 10 anys 
sense cap cost. 

Atès que d'acord amb el pacte Primer del contracte signat entre l'Ajuntament de 
Girona i SETEX APARKI, SA, el 6 de novembre del 2013, l'empesa "SETEX- 
APARKI, SA", es compromet a portar a terme la gestió del servei  d'estacionament 
amb horari limitat a diversos carrers de la ciutat de Girona, amb subjecció estricta al 
plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, 
documents que figuren a l'expedient i que van ser aprovats per acord del Ple de la 
Corporació, en sessió celebrada el dia 8 d'abril de 2013 i, concretament, amb les 
condicions contingudes en la seva oferta. 

En conseqüència l'empresa està obligada a que el sistema de pagament per 
Smartphone vagi lligat contractualment als parquímetres durant tota la seva vida útil, 
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amb un mínim de 10 anys a cost zero per l'Ajuntament, pel que no procediria una 
liquidació definitiva del contracte. 

També, per Decret de l'Alcaldia de 12 de febrer del 2016, es va acordar retenir 
l'obligació de pagament de les factures emeses per SETEX-APARKI, SA, pel mes de 
novembre i desembre del 2015, fins a la liquidació del contracte de gestió del servei 
d'estacionament amb limitació  horària a diversos carrers de la ciutat  de Girona. 

Amb data 18 de maig del 2016 es va signar l'acta de recepció dels béns que revertien 
a l'Ajuntament de Girona del contracte de gestió del servei d'estacionament amb  
limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona. 

Vistos els diferents requeriments efectuats per l'Ajuntament i dirigits a l'empresa 
SETEX  APARKI,  SA, per tal de que justifiqués el compliment de les millores 
ofertades. 

Vistes les justificacions presentades per l'empresa, i la retenció de les factures dels 
mesos de novembre i desembre del 2015, i d'acord amb l'informe número 
2018004847 emès conjuntament per la Cap de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament 
de Girona i la Cap de secció de coordinació de Via Pública, en els que es proposa: 

"1. Proposar l'aprovació provisional de la liquidació parcial a l'òrgan de contractació 
del 

contracte de gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat de Girona, signat amb 

l'empresa Setex Aparki, SA amb CIFA-28958247, d'acord amb els fets indicats en la 
part expositiva. El saldo de la liquidació provisional del contracte de la gestió del 
servei d'estacionament limitat a la ciutat és de 257.356,97 euros(IVA inclòs) a favor 
de l'Ajuntament de Girona, i sens perjudici de practicar una liquidació definitiva quan 
finalitzi la prestació del servei de pagament mitjançant telèfon mòbil vinculat  a aquest 
contracte. 

2. Acordar la compensació definitiva de les factures emeses per Setex-Aparki,  
SA corresponents a la gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat durant els 
mesos de novembre i desembre de 2015 d'imports 92.518,55 euros i 87.951,44 euros 
(els dos tenen l'IVA inclòs), de les que ja es va retenir l'obligació de pagament 
corresponent, d'acord amb els fets indicats en la part expositiva. 

3. Mantenir la "Fiança prestada" establerta en el punt desè del contracte de 
gestió del servei, considerant que queda afecta a l'execució de la prestació addicional 
de l'aplicació per mòbil, a efectes de la qual el contracte segueix vigent fins al 31 de 
desembre de 2023, d'acord amb els fets exposats en la part expositiva. 

4. Concedir a Setex Aparki, SA amb CIF A-28958247, el termini de pagament 
en període voluntari establert en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
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tributària per a la satisfacció del deute de 76.886,98 euros, corresponents a l'import 
de la liquidació del contracte de gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat de 
Girona, a partir de la data de notificació de la present resolució, i sens perjudici que 
en el cas que no s'aboni dins el període voluntari de pagament es procedirà a la seva 
reclamació per via executiva, en aplicació del que estableix la normativa aplicable, 
d'acord amb els fets indicats en els apartats anterior i en la part expositiva. El termini 
de pagament d'aquesta liquidació és el següent: 

a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest  no 
fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, 
si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 

5. Requerir a l'empresa Setex Aparki, SA amb CIF A-28958247, per tal que 
retiri els elements relatius a la instal·lació dels sensors d'alta rotació instal·lats a 
l'espai públic de la ciutat, fent restauració al seu estat original, en el termini de dos 
mesos des de la notificació d'aquesta resolució, en els temes i condicions  que 
prèviament acordin amb el departament de Mobilitat i Via Pública. 

Atenent als fets exposats, l'empresa Setex Aparki, SA no podrà reclamar a aquesta 
Corporació cap contraprestació econòmica ni material relativa als elements que hagin 
quedat malmesos per l'ús, el desgast, o altres circumstàncies, que hagin estat 
sostrets, o s'hagin vist deteriorats o retirats per causes alienes a aquesta. 

Considerant l'exposat en els apartats anteriors, en el cas que l'empresa Setex Aparki, 
SA, no executi la retirada dels elements relatius a la instal·lació dels sensors d'alta 
rotació instal·lats a l'espai públic fent restauració d'aquest al seu estat original, dins el 
termini concedit, i amb les condicions que es pactin amb el departament de Mobilitat i 
Via Pública, subsidiàriament l'Ajuntament procedirà a l'execució subsidiària de la 
retirada dels elements que en la data en què s'executi hi hagi en l'espai públic, 
imputant al concessionari el cost d'aquesta operació. Així mateix, farà un inventari 
dels elements retirats, i els dipositarà a les dependències de les Brigades Municipals 
perquè dins el termini de 6 mesos l'empresa els pugui recuperar, i considerant que en 
el cas que no ho recuperin dins aquest termini es consideraran béns abandonats." 

De l'informe número 2018004847 signat amb data 16 de febrer del 2018 
conjuntament per la Cap de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona i la Cap 
de secció de coordinació de Via Pública es desprèn que el saldo total de la liquidació 
provisional del contracte de la gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat és 
de 257.356,97 euros (IVA inclòs) a favor de l'Ajuntament de Girona, una vegada 
analitzat el grau de compliment de les obligacions compromeses per part de 
l'adjudicatària en el contracte signat amb data 6 de novembre del 2013 així com de 
les millores ofertades per la mateixa i que consten en el pacte vuitè del mateix. 
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Atès que per decret de l'Alcaldia número 2016001895 de data 12 de febrer de 2016 
es va resoldre retenir l'obligació de pagament de les factures emeses per Setex-
Aparki, SA corresponents a la gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat 
durant els mesos de novembre i desembre de 2015 d'imports 92.518,55 euros i 
87.951,44 euros (els dos tenen l'IVA inclòs), respectivament, per tal de fer front a 
possibles compensacions per obligacions no executades per l'empresa Setex-Aparki, 
SA que derivin d'una liquidació. Per tant, la valoració d'aquest punt suposa un saldo a 
favor de l'empresa Setex-Aparki, SA, de 180.469,99 euros. 

Atès que en el punt desè "Fiança prestada" del contracte de gestió del servei, 
s'exposa que "Per respondre del compliment d'aquest contracte, ha estat constituïda, 
en data 9 d'octubre de 2013, a favor de l'Ajuntament, una fiança definitiva d'import 
40.000 euros (número de liquidació 13229392), a nom de "SETEX-APARKI, SA", 
davant la Caixa de  la Corporació, segons s'acredita mitjançant exhibició en aquest 
acte del corresponent comprovant, una fotocòpia autenticada d'aquest s'uneix com a 
annex núm. 5"; i considerant que no procedeix retornar-la perquè queda afecta a 
l'execució de la prestació addicional de l'aplicació per mòbil, a efectes de la qual el 
contracte segueix vigent fins el 31 de desembre de 2023. 

D'acord amb el previst a la disposició transitòria primera de la llei 9/2017 de 8 de 
novembre de contractes del sector públic, de la que es deriva que és aplicable en el 
present cas el previst en el 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 el contingut de l'article 224 apartat 4 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, 
que estableix que entre altres, dins el termini d'un mes a comptar des de la data de 
l'acta de recepció o de conformitat, s'haurà d'acordar i ser notificada al contractista la 
liquidació corresponent del contracte i abonar-se, en el seu cas, el saldo resultant. 

Atès que és d'aplicació supletòria en quant a les normes aplicables als procediments 
regulats en el TRLCSP, les regulades a la llei de procediment administratiu comú ( 
DF tercera del TRLCSP). 

D'acord amb el previst a l'article 82 de la llei 39/2015, reguladora del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que regula el tràmit d'audiència. 

D'acord amb el previst als articles 1195 i següents del codi civil pel què fa a la 
compensació dels deutes i crèdits pendents. 

Atès que tenint en compte que hi ha un saldo pendent a favor de l'Ajuntament, en els 
termes de l'article 101 de la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques, seria aplicable, per la seva satisfacció, les normes 
previstes pel procediment de constrenyiment. 
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Vist el contingut de l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària, que regula els terminis per al pagament, i que estableix, entre altres, que en 
cas del pagament en període voluntari s'ha de fer en els terminis següents: 

a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest  no 
fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, 
si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 

Vist que d'acord amb la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, quan no 
es satisfà el deute dins els terminis indicats en l'apartat anterior s'ha de pagar el 
recàrrec previst en l'article  28 de la mateixa norma, que serà del 5 per cent si es 
paga abans que sigui notificada la provisió de constrenyiment, del 10 per cent si el 
deute es satisfà una vegada notificada la provisió de  constrenyiment i dins dels 
terminis de l'article 62.5 de la Llei General Tributària; i si el pagament del deute es 
realitza després d'haver-se notificat la provisió de constrenyiment, s'haurà d'abonar 
un recàrrec del 20 per cent, més els interessos de demora generats des del dia 
següent al de la finalització del període voluntari. 

1. Iniciar els tràmits per l'aprovació provisional de la liquidació parcial a l'òrgan 
de contractació del contracte de gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat 
de Girona, signat amb l'empresa Setex Aparki, SA amb CIFA-28958247, d'acord 
amb els fets indicats en la part expositiva. En els següents termes: 

-El saldo de la liquidació provisional del contracte de la gestió del servei 
d'estacionament limitat a la ciutat és de 257.356,97 euros a favor de l'Ajuntament de 
Girona, i sens perjudici de practicar una liquidació definitiva quan finalitzi la prestació 
del servei de pagament mitjançant telèfon mòbil vinculat a aquest contracte. 

- Acordar la compensació definitiva de les factures emeses per Setex-Aparki, 
SA corresponents a la gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat durant els 
mesos de novembre i desembre de 2015 d'imports 92.518,55 euros i 87.951,44 
euros (els dos tenen l'IVA inclòs), de les que ja es va retenir l'obligació de pagament 
corresponent, d'acord amb els fets indicats en la part expositiva. 

- Mantenir la "Fiança prestada" establerta en el punt desè del contracte de 
gestió del servei, considerant que queda afecta a l'execució de la prestació 
addicional  de l'aplicació per mòbil, a efectes de la qual el contracte segueix vigent 
fins al 31 de desembre de 2023, d'acord amb els fets exposats en la part expositiva. 

- Concedir a Setex Aparki, SA amb CIF A-28958247, el termini de pagament 
en període voluntari establert en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària per a la satisfacció del deute de 76.886,98 euros, corresponents a l'import 
de la liquidació del contracte de gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat 
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de Girona, a partir de la data de notificació de la present resolució, i sens perjudici 
que en el cas que no s'aboni dins el període voluntari de pagament es procedirà a la 
seva reclamació per via executiva, en aplicació del que estableix la normativa 
aplicable, d'acord amb els fets indicats en els apartats anterior i en la part expositiva. 
El termini de pagament d'aquesta liquidació és el següent: 

a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest  
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes posterior o, 
si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 

2. Requerir a l'empresa Setex Aparki, SA amb CIF A-28958247, per tal que 
retiri els elements relatius a la instal·lació dels sensors d'alta rotació instal·lats a 
l'espai públic de la ciutat, fent restauració al seu estat original, en el termini de dos 
mesos des de la notificació d'aquesta resolució, en els temes i condicions que 
prèviament acordin amb el departament de Mobilitat i Via Pública. 

Atenent als fets exposats, l'empresa Setex Aparki, SA no podran reclamar a aquesta 
Corporació cap contraprestació econòmica ni material relativa als elements que 
hagin quedat malmesos per l'ús, el desgast, o altres circumstàncies, que hagin estat 
sostrets, o s'hagin vist deteriorats o retirats per causes alienes a aquesta. 

Considerant l'exposat en els apartats anteriors, en el cas que l'empresa Setex 
Aparki, SA, no executi la retirada dels elements relatius a la instal·lació dels sensors 
d'alta rotació instal·lats a l'espai públic fent restauració d'aquest al seu estat original, 
dins el termini concedit, i amb les condicions que es pactin amb el departament de 
Mobilitat i Via Pública, subsidiàriament l'Ajuntament procedirà a l'execució subsidiària 
de la retirada dels elements que en la data en què s'executi hi hagi en l'espai públic, 
imputant al concessionari el cost d'aquesta operació. Així mateix, farà un inventari 
dels elements retirats, i els dipositarà a les dependències de les Brigades Municipals 
perquè dins el termini de 6 mesos l'empresa els pugui recuperar, i considerant que 
en el cas que no ho recuperin dins aquest termini es consideraran béns abandonats. 

Traslladar a l'empresa Setex Aparki, SA amb CIF A-28958247, la present resolució 
juntament amb l'informe número 2018004847 emès conjuntament per la Cap de 
Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona i la Cap de secció de coordinació de 
Via Pública, en el que es proposa la liquidació provisional, per tal de que en el termini 
de 15 dies hàbils, presenti les al·legacions que estimi oportunes. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem al punt número 15. 
Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. He volgut ser 
tan breu abans que només permetin-me mostrar l’alegria que hagi pogut ser acordat 
per unanimitat l’acord. Disculpin, perquè…, doncs, això, que paga la pena que ens en 
felicitem tots plegats. 

I respecte al punt número 15, la tinenta d’alcalde senyora Planas, substanciarà. 

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, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el que es 
porta aquí és l’inici dels tràmits per liquidar de manera provisional el contracte de 
gestió de l’estacionament amb limitació horària de diversos carrers de la ciutat. 
 
Saben que en el Ple de la corporació de l’octubre del 2013 es va adjudicar la 
contractació de gestió del servei d’estacionament, de limitació, a l’empresa Setex 
Aparki, SA. El termini de durada era de dos anys i es podia prorrogar dos anys més, 
màxim eren quatre anys. En aquest contracte hi havia establertes unes millores que 
oferia l’empresa Setex: dos vehicles del sistema mòbil de lectura de matrícules, la 
campanya d’informació per a la utilització del pagament a l’estacionament mitjançant el 
telèfon mòbil i també sensors d’alta rotació, concretament 300. En base als informes 
que es varen emetre per Mobilitat, pels responsables de Mobilitat, es va acordar no fer 
pròrroga –i també políticament així es va decidir– del contracte de gestió del servei 
d’estacionament, i vistos els diferents requeriments que ens havia efectuat… Per tant, 
no es va fer pròrroga, un cop no feta la pròrroga, va passar a municipalització, es va 
municipalitzar i per tant, ho està explotant l’Ajuntament. Vistos els diferents 
requeriments efectuats que va fer l’Ajuntament i dirigits també a l’empresa per tal que 
justifiqués el compliment d’aquestes millores, i un cop ens han presentat aquestes 
justificacions, ara ja podem iniciar els tràmits per…, bé, la liquidació en aquest cas és 
provisional, liquidar el saldo de la liquidació provisional del contracte de millores que 
no han estat efectuades; per tant, un saldo a favor de l’Ajuntament són de 257.356,97 
euros. I nosaltres teníem, l’Ajuntament de Girona tenia unes factures pendents de 
pagament que no es feien per arribar a aquesta liquidació: una era de 92.518,55 
euros, una altra era de 87.951,44 euros. I, per tant, el que s’ha fet és un cop s’ha fet 
una compensació i, per tant, a Setex li donem un termini de pagament per tal que ens 
faci aquest saldo a favor de l’Ajuntament, que són aquests 76.886,98 euros, perquè 
faci aquest ingrés. I també requerir l’empresa perquè, bé, retiri tots els elements 
d’instal·lacions dels sensors. 
I, per tant, el que avui portem aquí és aquest inici de liquidació. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Paneque… 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC –CP): Sí, moltes gràcies. Miri, nosaltres, regidora 
Planas, votarem a favor aquest punt perquè entenem que amb aquest vot estem 
protegint els interessos de l’Ajuntament. El que no m’ha semblat…, i voldria recordar 
és d’on ve aquesta liquidació provisional, i és que ens hem de remuntar molts anys 
enrere. 

Si, de fet, els grups municipals, els portaveus deuen haver llegit les sis pàgines que 
conformen el punt d’acord. I jo, finalment, quan llegia les sis pàgines, dic, bé, això és la 
crònica d’un final anunciat que vàrem repetir els grups municipals, les entitats del 
tercer sector, Mifas en particular, el clúster va intervenir en un ple per advertir d’aquell 
plec de clàusules. No serà que no van córrer rius de tinta, es varen escriure articles 
advertint que aquell plec de clàusules no era adequat. 

El final el coneixem tots: Mifas va quedar… I no per ser Mifas, perquè també ens varen 
acusar de connivència amb Mifas, sinó per ser una entitat del tercer sector. Nosaltres 
enteníem que aquest era un servei que s’havia de gestionar d’aquesta manera. 

També haig de dir que el model actual, que es va portar amb la CUP, a hores d’ara 
ens sembla que és un model que funciona bé i, per tant, l’alternativa va ser bona.  

Però, els vàrem advertir molt sobre aquell plec. Vostè diu: «No es va prorrogar per 
causes…, bé, per una decisió política.» És que va ser un desastre. I és que els va 
advertir tothom. 

I en aquests moments, ens porten una liquidació provisional que finalment són aquests 
77.000 euros, perquè podien haver estat molts més, perquè es van retenir unes 
factures. Podríem estar parlant d’una pèrdua que ara haguéssim de reclamar de 
250.000 euros, però que s’ha quedat en 77.000 euros. 

Vostès no ens van parar de repetir que no patíssim, que no patíssim; per tant, jo avui, 
regidora, és que em veig amb l’obligació de recordar d’on venim: jo crec que avui les 
entitats del tercer sector –Mifas en particular– i la ciutadania haurien de rebre una 
explicació, doncs, no tècnica com la que vostè ha donat, sinó d’un fracàs de gestió que 
ens ha costat de moment als gironins i gironines aquests 77.000 euros que ara vostès 
hauran de reclamar. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Més intervencions. Senyora 
Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres 
votarem a favor d’aquest punt. I entenem que el que ha descrit és un exemple d’un cas 
habitual d’externalitzacions. La senyora Paneque esmentava alguns dels problemes 
que inicialment hi va haver amb el plec de condicions, però, en qualsevol cas, sí que 
és cert que el que ens porten avui, la proposta el que demostra també és que en 
aquest cas, a diferència d’altres, doncs, durant el contracte hi ha hagut un bon control 
municipal tant del servei com del contracte. Per tant, en aquest sentit, nosaltres el que 
sí volíem felicitar és el que en altres casos hem vist que no es donava i, per tant, 
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doncs, tant la regidoria com els tècnics responsables que han fet aquest seguiment, 
que han fet, per tant, aquesta detecció d’incompliments, que els han quantificat i que 
ara ens permeten reclamar –perquè, de fet, aquí, d’alguna manera, hi ha una 
reclamació implícita a l’empresa– una sèrie de quantitats corresponents a aquests 
incompliments, doncs, volem felicitar-los en aquest sentit, perquè creiem que 
precisament és el que cal fer quan fem una externalització. 

Però d’aquí nosaltres en traiem dues conclusions: en primer lloc, és que amb els 
números reals, quan els posem sobre la taula, veiem que les externalitzacions sovint 
són un frau. I aquestes dades, jo crec que ens ho demostren i que requereixen, per 
tant, un gran esforç de control i de fiscalització que sovint no es contempla el cost que 
comporta. I en segon lloc, ens reafirma en l’aposta de la municipalització que vam 
prendre en el seu moment, doncs, aquest acord que vam prendre amb el Govern de 
Convergència i Unió, en el qual, doncs, vàrem voler també apostar nosaltres per la 
municipalització.  

I aquí sí que ens agradaria dir, doncs, que lamentem les actuacions que el seu partit, 
el partit Demòcrata de Catalunya, ha tingut darrerament al Congrés i que més aviat el 
que fa és posar traves a processos com aquest de municipalització, que nosaltres 
entenem que en aquest cas es demostra absolutament satisfactori. 

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, 
nosaltres votarem favorablement. I volia sumar-me al que ara fa un moment deia la 
regidora Laia Pèlach de felicitar-nos que en aquest cas la feina fiscalitzadora dels 
tècnics d’aquest Ajuntament ha permès, doncs, el seguiment acurat d’aquest contracte 
i que ha representat uns guanys per a aquest consistori. 

Per tant, hi votarem favorablement. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, només dir 
que quan es va fer la licitació nosaltres no vàrem fer res més que el que havia fet el 
Govern anterior: treure a concurs, a licitació un contracte. Sempre s’havia fet així, o 
no? O és que nosaltres vàrem fer una cosa nova que no havien fet…? 

El que passa que en aquell moment, doncs, tenien la sort que sempre guanyava una 
empresa determinada. Nosaltres vàrem treure a concurs, lliure concurrència, tothom 
s’hi va poder presentar, tal com estableix la llei, i en aquest cas, no va guanyar Mifas, 
sinó que va guanyar, doncs, una altra empresa. Però no vàrem fer res més que el que 
havia fet el govern anterior. 
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Va arribar un moment que nosaltres, vista la situació –que vostès…, bé, és la seva 
obligació potser com a oposició parlar de to nefast, de tot malament, però no és tant 
així, sinó hi havia coses que es feien bé i coses que es feien malament, com qualsevol 
contractació–, vàrem decidir prendre la decisió de municipalitzar aquest servei. 

Nosaltres, ja ho hem dit moltíssimes vegades, per nosaltres no és el model només la 
municipalització; nosaltres tenim més d’un model, pensem que hi ha coses que s’han 
de municipalitzar, que alguns altres serveis no s’han de municipalitzar. I, per tant, 
tenim més d’un model, i ho hem dit moltíssimes vegades, i no entenem que tot s’hagi 
de municipalitzar. Per què? Perquè hi ha les empreses que les empreses…, bé, també 
hi ha treballadors els quals…, bé, les empreses s’han de guanyar també la vida, 
entenem, sempre que facin un bon servei.  

Per tant, simplement, dir que en aquest cas vàrem optar per la municipalització, però 
no sempre hem optat per aquest servei, com els he dit moltíssimes vegades. Moltes 
gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. Passem, 
doncs, a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat iniciar els tràmits per a l’aprovació provisional de la liquidació parcial del 
contracte de gestió del servei d’estacionament limitat a la ciutat de Girona signat amb 
l’empresa Setex Aparki, SA. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.    
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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16. Declaració de nul·litat de la compareixença formalitzada entre l'Ajuntament 
de Girona i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat. 

Primer.- Amb data 9 de novembre de 2001 l'Ajuntament de Girona representat  pel 
seu Alcalde-President va formalitzar una compareixença amb els Srs. Francisco 
Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat. 

Segon.- Amb data 16 d'octubre de 2017 es va emetre provisió per la 2a Tinenta 
d'Alcalde instant al Secretari General de la Corporació l'emissió d'un informe als 
efectes de determinar la vigència i efectes urbanístics de la compareixença. 

Tercer.- Amb data 24 de novembre de 2017 es va dictar resolució de l'Alcaldia 
impulsant la tramitació del corresponent procediment de revisió d'ofici de la 
compareixença. 

Quart.- Amb data 11 de desembre de 2017 el Ple ordinari de la Corporació va 
adoptar l'acord d'incoació d'expedient de revisió de l'esmentada compareixença per 
trobar-se inclosa en diferents causes de nul·litat notificant-se amb temps i forma als 
interessats. 

Cinquè.- Amb data 19 de desembre de 2017 va ser publicat al Butlletí Oficial de la 
Província número 240 l'anunci d'aprovació de la incoació d'expedient de revisió de la 
compareixença obrint un termini de vint dies d'informació pública. 

Sisè.- Amb data 8 de gener de 2018 (R.E. núm. 2018001385), el Sr. Francisco 
Torroella Prunell va presentar escrit d'al·legacions contra l'acord  de  Ple d'incoació 
d'expedient de revisió de la compareixença formalitzada. 

Setè.- Amb data 15 de gener de 2018 el Secretari General de la Corporació emet 
informe referent a les al·legacions a l'acord adoptat pel Ple de la Corporació de 
revisió de la compareixença formalitzada. 

Vuitè.- Amb data 22 de gener de 2018 l'Alcaldessa-Presidenta va dictar resolució per 
la qual es sol·licitava l'emissió d'un dictamen a la Comissió Jurídica Assessora 
referent a declarar la nul·litat de la compareixença formalitzada. 

Novè.- Amb data 26 d'abril de 2018 la Comissió Jurídica Assessora va emetre 
Dictamen favorable a la revisió d'ofici instruïda per l'Ajuntament de Girona per a 
declarar la nul·litat de ple dret del conveni urbanístic subscrit amb el Sr. Francisco 
Torroella Prunell i la Sra. Dolors Cornellà Sàbat. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- Arts. 47 i 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 
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Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Sr. Francisco Torroella 
Prunell contra l'acord de Ple de data 11 de desembre de 2017 pel qual s'acordava 
incoar expedient per la revisió de la compareixença formalitzada amb data 9 de 
novembre de 2001 entre l'Ajuntament de Girona, representat pel seu Alcalde-
President i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat perquè es 
troba inclosa en diferents causes de nul·litat. 

Segon.- DECLARAR la nul·litat de la compareixença formalitzada entre l'Ajuntament 
de Girona i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat d'acord amb 
allò que disposa l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques al incórrer en diferents causes 
de nul·litat regulades a l'article 47.1.c) i 47.1.e) de la mateixa llei. 

Tercer.- NOTIFICAR la present resolució als interessats per la mateixa. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 16 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, avui portem 
aquesta declaració de nul·litat de la compareixença formalitzada per l’Ajuntament de 
Girona i el senyor Francisco Torroella i la senyora Dolors Cornellà Sàbat.  
En el seu moment, quan ho vàrem portar a ple ja vàrem explicar tota la compareixença 
de manera detallada, per tant, ara no tornaré a detallar tot aquest informe fet pel 
secretari. El que sí que explicaré és que el 2001 va haver-hi aquesta compareixença 
formalitzada per l’Ajuntament i les persones que he dit, que l’octubre del 2017 es va 
emetre un informe a efectes de determinar la vigència a efectes urbanístics de la 
compareixença, i que en el Ple del desembre del 2017, la corporació va adoptar un 
acord d’incoar l’expedient de revisió d’aquesta compareixença per trobar-se inclosa en 
diferents causes de nul·litat, concretament tres ens varen portar, notificant-se a temps i 
forma als interessats. 

Es va fer l’exposició pública que pertocava i el gener del 2018 el senyor Francisco 
Torroella va presentar un escrit d’al·legacions contra l’acord de ple d’incoació d’aquest 
expedient de la compareixença, i el gener del 2018, la secretaria general d’aquesta 
corporació ha emès un informe referent a totes aquestes al·legacions de la 
compareixença I el gener del 2018, es va dictar la resolució per la qual se sol·licitava 
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l’emissió d’un dictamen a la comissió jurídica assessora per declarar la nul·litat 
d’aquesta compareixença. 

L’abril la comissió va emetre el seu dictamen, en aquest cas favorable a la revisió 
d’ofici que havia formulat l’Ajuntament i va declarar nul de ple dret el conveni urbanístic 
subscrit entre l’Ajuntament de Girona i el senyor Francisco Torroella i la senyora 
Dolors Cornellà. I, per tant, avui el que portem és desestimar les al·legacions 
presentades i ja declarar la nul·litat d’aquesta compareixença que es va formalitzar 
l’any 2001. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres recolzarem 
l’aprovació d’aquest punt, i ho diem ja d’entrada perquè nosaltres, regidora, ho tenim 
molt i molt clar. 

Ja en el passat mes de desembre nosaltres vam votar a favor d’incoar l’expedient per 
a la revisió d’aquesta incompareixença. I en aquest moment el que farem és aprovar la 
desestimació de les al·legacions plantejades pels interessats i declarar la nul·litat 
d’aquesta compareixença. 

Sincerament, nosaltres creiem que això que es va anomenar en el seu moment 
compareixença i que no és altra cosa que un conveni urbanístic és bastant vergonyós. 
I és bastant vergonyós per aquesta administració pública. Nosaltres només esperem 
que ara aquesta declaració de nul·litat, que només busca desfer una actuació 
incorrecta del passat, no comporti cap perjudici a l’Ajuntament en concepte de 
responsabilitat patrimonial. Perquè per nosaltres resulta més que evident que 
concorren les tres causes de nul·litat: la primera és la falta de competència del llavors 
alcalde de la corporació per dur a terme un acte administratiu com l’esmentat, perquè 
l’òrgan competent era el Ple de la corporació. El segon punt, l’acte de contingut 
impossible, en el sentit que l’Ajuntament no podia disposar d’unes finques que no eren 
de la seva propietat en el moment de formalitzar aquest conveni. I el tercer punt, 
l’incompliment del procediment administratiu a l’hora de dur a terme l’operació. 

També la comissió jurídica assessora de la Generalitat entén que dues de les tres 
causes de nul·litat concorren sense cap mena de dubte; per tant, sens perjudici del 
respecte que ens mereixen les al·legacions que s’han plantejat pels interessats, el 
nostre grup recolzarà l’aprovació del punt per tal de poder desestimar aquestes 
al·legacions. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, el senyor 
Manel Martín… 
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Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
municipal votarà a favor de la proposta mantenint el sentit del vot de la nostra anterior 
votació i perquè els nous informes, i em refereixo a les al·legacions i a l’informe de la 
comissió jurídica, no alteren el traçat ja inicial. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Gràcies. Breument. Nosaltres 
també hi votarem a favor, i ja ho vam explicar en el Ple de desembre que potser per a 
una persona com jo, que té trenta-tres anys i que als anys noranta encara no sabia 
gaire de política, perquè amb prou feines sabia sumar i restar, doncs, llegint aquest 
tipus d’acords i llegint com es feia la política urbanística en aquell moment, la veritat és 
que s’estira els cabells de la vergonya que li fa –de la vergonya que li fa en aquest cas 
a mi–, però jo crec que al nostre grup veure –que en aquell moment no érem a 
l’Ajuntament– com es procedia a arribar a determinats acords que em sembla que se 
salten tots els límits de l’ètica i de la política urbanística que s’hauria de fer des del 
nostre punt de vista.  

És també un procediment que sabem –que aquest és un cas que ens va passar aquí–, 
però que devia passar a milers arreu de l’Estat espanyol fruit d’un moment que era la 
bombolla urbanística, fruit d’un moment en què polítics i empresaris s’entenien 
segurament massa bé en determinats aspectes. I que, per tant, doncs, quan un se’ls 
llegeix, a nosaltres ens sembla que el que avui estem procedim que és que 
l’Ajuntament digui «això no ho podem compartir i això no està ben fet ni estava avalat 
d’una forma, diguéssim, per les lleis ni pels procediments pertinents, doncs, creiem 
que està ben fet». Que es cedissin uns terrenys que primer eren rústics i llavors es 
canviés el pla perquè fossin urbanitzables, que fos l’Ajuntament qui urbanitzés uns 
terrenys que llavors anaven a mans privades, que s’anunciés amb anys d’antelació a 
una empresa que els compraràs uns terrenys i que, per tant, aquesta empresa te’ls pot 
acabar venent pel preu que li doni la gana, perquè tu ja has dit que aquells terrenys els 
acabaràs comprant. 

Són mecanismes totalment perversos que en cap cas van a beneficiar el que és l’erari 
públic i la política d’urbanisme pública. Per tant, nosaltres el que diem avui és 
endavant amb la proposta que ens fan i sobretot, sobretot, sobretot que vostès no 
copiïn en res –no copiïn en res– aquest tipus de política que es va fer en el seu 
moment. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, el senyor Albertí… 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, ja 
en el Ple anterior vàrem votar favorablement al que se’ns va presentar respecte a 
aquest tema i, per tant, mantindrem el sentit de vot i, per tant, continuarem votant 
favorablement a la proposta. Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Albertí. 
La tinenta d’alcalde si vol intervenir… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Dir que nosaltres simplement el que fem és tot 
allò que pensem que realment no és un tracte favorable per a l’Ajuntament i perjudiqui 
l’Ajuntament ho portarem a aquest Ple i ho defensarem com ens toca a nosaltres fer 
aquesta feina de totes aquelles compareixences o tot aquells convenis o contractes 
que realment pensem…, bé, el que he dit, que no siguin favorables, doncs, els 
portarem aquí, o que no siguin de llei o que no siguin equitat a cada una de les parts 
els portarem aquí per tal que puguem anul·lar totes aquestes compareixences. 

Estem treballant, no sempre ens ho diu la CUP que hem d’iniciar tots aquests 
expedients, sinó moltes vegades, la majoria, és iniciativa nostra, com altres vegades 
s’ha dit. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat declarar la nul·litat de la compareixença formalitzada entre l’Ajuntament de 
Girona i els senyors Francesc Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat, d’acord amb 
allò que disposa l’article 106 de la Llei 39/2015. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 

17. Aprovació definitiva de la 2a. modificació puntual del Pla Parcial Sector Mas 
Quintana. 

Per acord de la Junta de Govern Local del dia 24 de novembre de 2017, es va 
acordar l’aprovació inicial de la 2ª. Modificació puntual del Pla Parcial Mas Quintana, 
que te per objecte la definició i regulació de l’ocupació màxima de les plantes 
soterrànies a l’illa situada amb front al carrer Migdia. 

L’expedient va ser sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el DOGC núm. 7512, de 7 de desembre de 2017; en el BOP 
núm. 230, d’1 de desembre de 2017; en el Punt Diari del dia 1 de desembre de 2017; 
en el Diari de Girona del dia 6 de desembre de 2017; i en el Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament (seu Electrónica) entre els dies 11 de desembre de 2017 i 11 de gener 
de 2018, sense que, en el seu decurs, s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions, tal 
com resulta de l’expedient. 

Donat que l’expedient és de promoció privada, es va donar trasllat als interessats de 
l’anterior acord. 

Així mateix, atès que la competència per a l’aprovació definitiva de la repetida 
modificació puntual correspon a l’Ajuntament, a l’empara del que disposa  l’article 87 
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 es va sol•licitar el preceptiu 
informe a la Comissió Territorial d’Urbanisme, Serveis territorials de Girona, de la 
Generalitat de Catalunya, que va ser emès en sentit favorable, per acord de 
l’esmentada Comissió del dia 20 de març de 2018, que consta incorporat a 
l'expedient. 

Decret Legislatiu 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. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

Pla General d’Ordenació Urbana del municipi de Girona, aprovat definitivament pel 
Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, text 
refós de les NNUU conformat en sessió de data 9 de febrer de 2006 per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona i publicat en el DOGC 4618 de 21 d’abril de 2006. 

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. 
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Atès el que disposa el Real Decreto 2591/1998, de 4 de desembre sobre l’Ordenació 
dels Aeroports d’Interès General i la seva zona de Servei, en la seva redacció actual. 

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 la 2a. Modificació del Pla Parcial Sector Mas 
Quintana, 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'entitat Neinor Sur, SAU, en la seva qualitat 
de promotora d'aquesta actuació urbanística a través del seus representants Ademà 
Canela Comella, arquitectes Associats SLP. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara entraríem ja a la Comissió 
Informativa d’Urbanisme i Activitats i Mobilitat i Via Pública, i passaríem al punt número 
17. Senyor secretari.... 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El tinent 
d’alcalde Joan Alcalà… 
 
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. El que portem a aprovació és la segona modificació del Pla parcial del sector 
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Mas Quintana. Amb aquesta modificació el que es pretén és augmentar l’ocupació de 
la planta subterrània.  
Quan es va fer la modificació anterior no es va preveure que en separar els blocs de 
pisos feia inviable la possibilitat d’ubicar els pàrquings mínims que assenyala la 
normativa del pla general d’una manera econòmicament i tècnicament viable, ja que 
caldria tres plantes subterrànies per poder ubicar-hi els vehicles. 

Amb aquest augment d’ocupació en planta subterrània no s’altera cap paràmetre sobre 
rasant ni metres de sostre edificable ni el nombre de «vivendes». L’interès públic 
radica principalment a encabir els vehicles dins de la parcel·la i buidar els carrers de 
cotxes. Per això, s’ha ampliat només el percentatge just per poder posar sota rasant i 
evitar una major ocupació, com volia la propietat per fer negocis amb trasters i local 
sota rasant. 

És fa aquí per la parcel·la ho permet per les dimensions i es fa agafant de referència 
els paràmetres de les illes de l’eixample, que també persegueixen el mateix objectiu 
del pla. Es corregeix així una situació que no es va percebre en permetre la dislocació 
del bloc original que millora molt l’espai urbà d’aquell tram del carrer Migdia, alhora 
que es possibilita un dels objectius del Pla general pel que fa al nombre de places 
d’aparcaments en la construcció d’habitatges.  

Per tot això, confio en el seu vot favorable. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, el senyor Manuel Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
municipal votarà a favor de l’aprovació definitiva d’aquest pla especial d’iniciativa 
privada que regula l’ocupació del sota rasant d’aquest pisos. 

Pensem que en general hem de buscar solucions arquitectòniques raonables i 
senzilles i coherents amb l’ús. Els veïns afectats podran disposar de les seves noves 
places d’aparcament a la planta soterrani amb una única peça tota ella 
interconnectada i sense haver de baixar tres plantes sota terra. 

La nostra ciutat reduirà vehicles estacionats en el sector. Proposem fer extensiva a 
tota la ciutat la discussió urbanística sobre els usos permesos i com abordem 
l’ocupació sota rasant. I aquí pensem que hem de donar un pas ferm endavant i ser 
valents amb les propostes. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? El senyor Poch… 
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Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, de fet, si mirem els 
antecedents, hem vist que s’han fet diverses modificacions de planejament per regular 
l’ús en subsol de previsió d’aparcaments. Perquè en el seu moment quan es va 
redactar el pla general, aquest pla general segurament en alguns sectors no va 
detectar les necessitats futures que hi hauria de places d’aparcaments i que l’ocupació 
que podien tenir, que era la projecció en vertical dels edificis construïts no era suficient 
per a les necessitats que hi havia. 

Aquesta modificació puntual del pla parcial va en aquesta línia, com també acabar de 
regular els usos, perquè no estava ben definit del tot. 

Evidentment, el que deia el regidor Martín és veritat: segurament el que cal és mirar 
tota la ciutat i mirar quines realment són les necessitats d’aparcament de les 
promocions que es poden fer i de les necessitats que tenen les zones més 
consolidades per realment estudiar quines són les necessitats reals d’aparcament que 
hi ha a la ciutat, aparcament, diguéssim, dels vehicles propis dels habitants. 

Malgrat tot, el nostre grup s’abstindrà, perquè històricament quan…, saben que no 
estàvem d’acord amb el pla general quan es va redactar i en aquest sector teníem una 
demanda històrica que era que crèiem que s’havia de fer una connexió des de 
carretera Barcelona fins a Palau, una connexió verda, que passava per aquesta zona, i 
segurament si nosaltres haguéssim estat al davant del disseny del planejament de la 
ciutat, la distribució que hauríem fet dels edificis i de les zonificacions d’aquest sector 
hauria sigut diferent. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol fer alguna 
intervenció, senyor Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): No, agrair el posicionament. Nosaltres tampoc 
érem al pla i per això intentem fer aquestes modificacions, que sens dubte millorarà de 
forma substancial. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, moltes gràcies. Passem 
a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i 
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l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre 
membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, definitivament la 
segona modificació del Pla parcial del sector Mas Quintana. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 

18. Resolució d’al·legacions presentades, i aprovació provisional de la 
modificació puntual 69 - PA- 67 Montori – Montilivi. 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de febrer de 2018 va 
acordar la suspensió de tramitació d’instruments de planejament, gestió urbanització i 
llicències, a l’empara del que disposa l’article 73 del DL 1/2010, de  3 d’agost, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel termini d’un any, en 
l’àmbit de la modificació puntual del PGOU núm. 69 – PA 67 Montori - Montilivi. 

Simultàniament es va acordar l’aprovació inicial de l’esmentada modificació puntual, i 
el seu sometiment a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant Edictes 
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 7565 del dia 23 de 
febrer de 2018; en el Butlletí Oficial de la Província núm. 35, de 19 de febrer de 2018; 
en el Punt Avui del dia 19 de febrer de 2018; en el Diari de Girona del dia 22 de 
febrer de 2018; i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament ( seu electrònica) entre els 
dies 23 de febrer i 23 de març de 2018, sense que, durant el seu decurs s’hagi 
presentat cap escrit d’al·legacions. 

Finalitzat l’anterior termini, en data 17 d’abril de 2018 (RE2018027344), el grup 
municipal d’ERC - MES, ha presentat un escrit d’al·legacions, sol·licitant que 
s’inclogui en la normativa la necessitat de presentar un projecte unitari en el supòsits 
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que es proposi la construcció d’habitatges aparellats o en filera, en els terrenys 
qualificats amb la Clau – Subzona  2.2.R . 

Segons resulta de l’informe tècnic que consta a l’expedient, es proposa estimar 
l’anterior al·legació, amb inclusió d’aquesta regulació en la normativa de la present 
modificació 

Com a continuació de tràmit procedeix l’aprovació provisional de la modificació 
puntual del PGOU núm. 69 – PA 67 Montori-Montilivi, i el seu trasllat a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, de Girona, als efecte de dur a terme els tràmits necessaris 
previstos en l’article 98 del DL 1/2010, de 3 d’agost, fins a la seva aprovació definitiva, 
si s’escau. 

Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de Sòl i Rehabilitació urbana. 

Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de febrer. 

Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text 
refós conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer  de 2006, 
publicat en el DOGC 4618 de 21/04/2006. 

Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost. 

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.) 

Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l’aeroport de Girona-Costa Brava; 

Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Foment de 13 de juliol, de proposta de 
servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de l’Aeroport de Girona. 

Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 
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Primer.- Estimar les al•legacions presentades pel grup d’ERC - MES, de conformitat 
amb els arguments que consten en la part expositiva del present acord, i donar-ne 
trasllat als al·legants. 

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU  núm.  69 PA 67 
Montori – Montilivi, de conformitat amb el que disposa l’article 96 en relació amb els 
articles 85.4 i 98 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la 
Llei 3/2012, de 22 de febrer; i donar-ne trasllat de l’expedient,  a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de Girona, als 
efectes que dugui a terme les actuacions necessàries per a la seva aprovació 
definitiva, si s’escau. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 18. Senyor secretari… 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El tinent alcalde 
senyor Alcalà substanciarà la proposta. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyor alcaldessa. Efectivament, 
portem en aquest punt de l’ordre del dia la resolució de les al·legacions presentades i 
l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general 69 Montori - Montilivi. 

Durant el període d’informació al públic hi ha hagut una al·legació per part del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana en el sentit que el conjunt de cases en filera 
s’obligui a presentar un projecte unitari i que mantingui un ordre volumètric i estètic, el 
conjunt. 

Aquesta al·legació ha estat acceptada i incorporada al redactat que es porta a 
aprovació provisional. 

Abans però voldria comentar l’informe que s’ha fet des d’Intervenció. Intervenció en el 
punt número 1 parla del respecte a la legítima propietat d’una porció de terreny inclosa 
dins de l’àmbit del polígon d’actuació. Els he de dir que la finca objecte de la present 
modificació, segons la documentació que obra a l’expedient, es va segregar abans de 
l’acceptació per part de la Junta de Govern Local i està inscrita a favor de la societat 
en qüestió, pel que no es pot determinar altra cosa a hores d’ara, sens perjudici que 
nova documentació pugui fer reconsiderar aquest punt. 

De ser així, s’hauria de tenir en compte a la reparcel·lació que caldrà fer-ho 
obligatòriament. I, per tant, la possible discussió de qui és realment el propietari 
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d’aquests metres quadrats s’haurà de resoldre abans o durant el procés de 
reparcel·lació, que haurà de ser ferma més endavant.  

Per tant, el document que portem avui a aprovació no es veu afectat ni alterat per la 
discussió de la propietat, el procediment és el mateix. 

En el punt 2, respecte a les cessions a fer a l’Ajuntament, comentar que les cessions 
és el que realment cal tenir en compte, especialment pel que fa a les arques 
municipals. Aquí hem de tenir en compte que la tramitació inicial es va fer amb la llei 
anterior a la 2/2002, que era més restrictiva i precisa que la del 2002 i les posteriors. 
De tal manera que per analitzar aquelles actuacions ens hem forçosament de situar en 
aquell marc legal, doncs, si ho fem amb l’actual podem cometre l’error, altrament 
comprensible, per no està avesats en la qüestió, de pensar que es va fer malament, 
quan no és així. 

I també cal tenir en compte que les modificacions posteriors a la Llei 2/2002 tenien una 
disposició transitòria que deixava molt clar que el planejament aprovat amb anterioritat 
a l’entrada de la llei s’havien de continuar tramitant i gestionant d’acord amb la 
normativa del moment de la seva aprovació, com és lògic i habitual. 

Per tant, cal recordar que el pla general es va aprovar el 2002 i que en aquell moment, 
aquells terrenys eren sòl urbanitzable no consolidat, amb una cessió obligatòria del 10 
per cent d’aprofitament mitjà, igual que si hagués estat sòl no urbanitzable. 

I pel que fa a les reserves d’habitatge protegit, com que la llei fa referència a 
habitatges de nova implantació, també serien les mateixes en un cas que en l’altre. 
Per tant, ni pel que respecte a l’aprofitament ni a l’habitatge protegit no hi ha cap 
diferència. 

Ara bé, és cert que hi hauria una variació en els equipaments que sí que es 
contemplen a partir de la Llei 2/2002. Però en aquell moment, que era quan tocava, 
l’any 2002 es va fer així i la tramitació no es va qüestionar si al pla general es va 
tramitar bé o no, si no estava vigent ni aprovat. Com és el cas i s’ha actuat en 
conseqüència. 

Punt tercer, respecte a la cessió dels terrenys adjacents a l’àmbit del polígon 
d’actuació, la cessió del sòl adjacent del sòl no urbanitzable Montori - Montilivi es 
varen pactar inicialment mitjançant dues compareixences davant del secretari de la 
corporació. Aquestes dues compareixences vinculaven uns terrenys del Mas Gri amb 
aquests terrenys. Repassant la documentació, s’ha pogut constatar que encara 
queden per cobrar gairebé 170.000 euros –aquests diners s’han reclamat i així es 
farà–, per restablir i completar els acords a què es varen arribar en aquelles 
compareixences. Per tant, podem assegurar que aquests diners no es perdran i que 
s’hauran de cobrar abans no es tanqui la reparcel·lació. 

Per últim, comentar que tant els informes de Secretaria, que és preceptiu, i els tècnics 
són favorables. 
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Per tot l’exposat, confio en el seu vot favorable. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Regidor Alcalà, nosaltres 
tenim bastants dubtes tècnics i precisament aquests dubtes venen recollits en els dos 
informes que ha emès la Intervenció municipal; per tant, vostè em permetrà, regidor, 
que nosaltres fem avui el mateix que vam fer a l’aprovació inicial del passat mes de 
febrer, i, per tant, nosaltres continuarem mantenint l’abstenció en aquest punt. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres també 
tenim dubtes i el nostre grup s’abstindrà en la votació, tal com vàrem fer en l’aprovació 
inicial.  

Encara que arribats a aquest punt, lamentem un parell de qüestions: la primera, doncs, 
una idea que va plantejar el nostre company Poch en relació amb les tres zones 
verdes de convertir-les en un únic espai, i que lamentem que aquesta idea no hagi 
prosperat. Nosaltres compartim la idea. En aquest cas, els veïns tindrien un lloc de 
referència i de trobada d’una certa qualitat i entitat. 

El segon tema que lamentem, i que ens ha cridat molt l’atenció, és la lectura de 
l’informe posterior provinent de l’Àrea d’Intervenció que denuncia diverses possibles 
irregularitats urbanístiques que pensem que són de tal importància per haver convocat 
els grups a una segona comissió informativa extraordinària i no haver de sentir aquí 
les corresponents explicacions. Aquí al Ple, no? 

En aquest informe, a més, qüestiona l’estructura de la propietat i qüestions 
urbanístiques. Conèixer l’estructura de la propietat és com el primer pas en qualsevol 
procediment urbanístic, i fins que no estigui resolt no es podrà avançar. Per això, el 
problema si no es manifesta ara amb aquesta aprovació, apareixerà durant l’execució 
del projecte de reparcel·lació i aquí tot quedarà aturat, no? 

Nosaltres pensem que l’Ajuntament ha de donar exemple amb les seves bones formes 
de treballar i aclarir aquestes irregularitats. En tant no s’aclareixin aquests extrems, el 
nostre grup s’abstindrà en la votació. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, bé, en aquest punt se’ns 
plantegen dos acords: d’una banda, aprovar definitivament l’al·legació que presenta el 
grup d’Esquerra i, de l’altra, aprovar el projecte definitivament. Voldríem dir que pel 
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que fa a l’al·legació hi estem a favor, però, tot i això, no farà que votem a favor de tot, 
sinó que també ens abstindrem, bàsicament per alguns comentaris que ja han fet els 
portaveus que m’han precedit. Dos punts abans parlàvem, i estem parlant d’un tema 
diferent, però parlàvem d’una operació urbanística que anava acompanyada de 
problemes greus que hem vist al cap d’un temps i que ara estem intentant reparar. No 
estic dient que siguin casos similars, però sí que és cert que s’han plantejat uns quants 
supòsits d’irregularitat en els informes i que, per tant, el que hauríem d’estar…, o a 
nosaltres ens genera certs dubtes que sigui un projecte que avui haguem de tirar 
endavant com se’ns està proposant i de la manera que se’ns està proposant. 

També haguéssim agraït bastant més transparència. En el tema del garatge Forné, 
vostè fa tres mesos que va dir que ho portarien a Ple, però que abans ens convocarien 
i tampoc hem tingut cap convocatòria per part de la regidoria d’Urbanisme per parlar 
del garatge Forné, l’estem esperant, senyor Alcalà. I el que no ens agradaria és que 
això es convertís en una pràctica habitual, que és que vostès van portant temes aquí i 
on ho hem de parlar abans perquè ho puguem parlar bé i amb transparència i debatre 
sobre els informes que hi ha, aquests espais no es creïn i, llavors, ens trobem en 
situacions com les d’avui en què la majoria de portaveus expressen la seva 
incomoditat respecte als procediments que l’equip de govern fa servir en l’àmbit 
d’urbanisme. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Alcalà… Ai, no! 
Disculpin, ja em saltava el senyor Poch. Disculpi. 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC – MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, del que estem parlant 
és d’una modificació puntual de cara a actualitzar el sector per les necessitats que hi 
ha per part dels promotors de tirar la promoció endavant i de posar l’habitatge protegit 
en el sector. 

Les claus que determinaven els diferents tipus edificatoris del sector no permetien la 
tipologia que seria necessària per poder ubicar-hi l’habitatge protegit. Per altre costat, 
afectava, en aquest sentit, la vialitat proposada en el planejament. Després, solucionar 
aquests dos punts va ser el que va portar a plantejar aquesta modificació puntual del 
planejament. 

Nosaltres a l’aprovació inicial vam votar a favor dient que hi havia alguns aspectes que 
ens agradaria proposar al Govern per millorar. De fet, es van concentrar en dos 
aspectes: un era que la proposta que hi havia d’habitatge protegit, que era en parcel·la 
petita, aquest habitatge protegit podia ser amb habitatge aïllat, amb habitatge aparellat 
o amb habitatge en filera. Després, el que crèiem i que desgraciadament hem vist en 
altres llocs que s’havia tirat endavant i que no s’havia fet de la manera que 
proposàvem, que quan es proposava un habitatge aparellat o un habitatge en filera, 
s’havia de fer sota la base d’un projecte conjunt, unitari, perquè millora l’aspecte 
estètic de tot el conjunt, perquè si cada un dels habitatges es fa en base a un projecte 
diferent, doncs, pot provocar volums molt caòtics. 
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I el segon punt era el que ha comentat el regidor Martín, que era que el planejament 
preveia tres nuclis de zona verda i que nosaltres crèiem que el millor seria agrupar-los. 
Què passa? Que resulta que per sistemes generals aquestes zones verdes ja estaven 
contemplades en el planejament amb la seva ubicació que hi ha actualment, i 
modificar aquestes zones verdes només és potestat del conseller. Clar, en aquests 
moments no tenim conseller, quan n’hi hagi –no sé quan serà–, però quan n’hi hagi, 
tindrà molta feina endarrerida i arribar a proposar aquesta modificació implicaria un 
endarreriment de diversos anys d’aquesta modificació. I per això vam creure que la 
proposta que hi havia de planejament es podia justificar, en el sentit que a darrere hi 
havia una finca de sòl no urbanitzable de titularitat municipal que aquestes zones 
verdes podien fer de connexió entre el sòl urbà i el no urbanitzable amb aquesta finca 
de titularitat municipal. Que aquesta finca és un dels punts que l’informe d’Intervenció 
va fer en relació amb quins són els límits. Perquè en una compareixença, em sembla 
que és de l’any 2001, va haver-hi una gent que va fer una cessió d’un sòl en aquell 
sector, després, aquest sòl cedit… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar ja, senyor Poch. 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC – MES): …–sí, sí–, aquest sòl cedit posteriorment es va 
fer un expedient de major cabuda i es va segregar. I aquesta finca segregada és la 
que consta com una de les propietats d’aquest sector. 

Després, nosaltres estem totalment d’acord amb la proposta d’Intervenció que 
s’instrueixi un expedient d’investigació a l’efecte… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyor Poch. 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC –MES): …de determinar titularitats i límits. 

Moltes gràcies.   

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Vostès han parlat de transparència, i jo crec que 
he estat clar a l’hora d’explicar l’informe que ha fet Intervenció. 

També vull agrair aquesta feina que s’ha fet d’Intervenció, perquè vetlla pels 
interessos. Igual que a Secretaria i als tècnics de l’Àrea d’Urbanisme, que han estat 
treballant sobre aquests informes, precisament, per donar transparència i claredat i 
que no hi hagi cap dubte. 

Sobre el tema del garatge Forné, senyor Salellas, jo li mantinc, com li vaig dir, i per 
això no s’ha portat el mes de maig, però que informaré a tots els grups. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, podríem passar a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
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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 i Partit 
Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, provisionalment la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística número 69. 
 
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

19. Aprovar l'establiment del servei públic municipal Sala de cinema en versió 
original "Cinema Truffaut", així com el seu Projecte d'establiment i Reglament. 

L'Ajuntament de Girona és propietari de l'edifici Modern, que antigament havia estat 
el Cinema Modern, amb dues sales de projecció. Els anys 1999 i 2000, l'Ajuntament 
de Girona va remodelar una de les sales de l'antic cinema (la d'aforament més petit, i 
coneguda com a segona sala), per poder projectar cinema en versió original. 
Aquesta remodelació va permetre la posada en funcionament de la segona sala, com 
a Cinema Truffaut, el mes de novembre de 2000. 
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Des dels seus inicis l'any 2000 el Cinema Truffaut, a banda de ser un referent en el 
cinema en versió original, ha esdevingut un referent per a activitats vinculades amb 
el cinema i per a les que utilitzen el cinema com a eina. 

Per a la gestió de la sala, la comissió de govern de data 9 de juny de 2000 va 
aprovar l'expedient de contractació administrativa per atorgar mitjançant concurs 
públic un conveni a subscriure amb una entitat sense afany de lucre per a la gestió 
de la sala "Truffaut", així com la convocatòria de la licitació, i la minuta de conveni, 
annexa al plec de clàusules. 

Per acord de la comissió de govern de data 14 de setembre de 2000 es va adjudicar 
el concurs per a la gestió de la sala Truffaut a l'Associació "Col·lectiu  de Crítics de 
Cinema de Girona". El conveni tenia una durada de cinc anys, amb la previsió de 
dues pròrrogues de dos anys. Els anys 2005 i 2007 es varen executar les 
pròrrogues. 

En data 2 d'octubre de 2009, i per decret d'alcaldia es va aprovar un nou conveni 
amb el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona per a la Gestió del Cinema Truffaut. 
Aquest nou conveni tenia una vigència fins a la resolució del nou concurs públic, o 
com a màxim fins el 31 de març de 2010. 

Des d'aquesta data, resta pendent procedir a un concurs per a la gestió del Cinema 
Truffaut i, fins al moment actual la gestió continua a càrrec del Col·lectiu de Crítics de 
Cinema de Girona en les condicions recollides en el conveni del 2009. 

Actualment, la sala Truffaut gaudeix d'un reconeixement general, fins i tot més enllà 
de la ciutat de Girona: 

- Des de l'any 2002 forma part de la xarxa Europa Cinema, dedicada 
principalment a la difusió de programació europea, i orientada cap a la creació de 
públic jove. 

- Igualment forma part de l'Associació CINEARTE, que promou el cinema de 
qualitat, d'art i assaig, i la captació de noves audiències, i l'educació cinematogràfica. 
En definitiva, defensa el cinema de tipus cultural davant del cinema comercial. 

Des de la posta en marxa del cinema, en una ciutat que no disposava de sales  de 
cinema no comercials, l'Ajuntament de Girona, tot actuant en el marc de les 
competències pròpies en matèria d'activitats i instal·lacions culturals previstes a 
l'article 66.3.n del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, ha volgut garantir l'existència d'una sala 
destinada a la projecció de pel·lícules en versió original i de pel·lícules no comercials, 
tot posant l'accent en la funció cultural del cinema i promovent  una sala de cinema en 
versió original, de qualitat, i que donés sortida al cinema no comercial, al cinema 
independent, i a les produccions de casa, amb les finalitats següents: 
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a) Recuperar les projeccions cinematogràfiques en versió original i contribuir a 
la difusió del cinema com a producte cultural. 

b) Ser un referent de l'activitat cinematogràfica a Girona que complementi els 
circuits d'exhibició comercial. 

c) Oferir una programació estable anual de pel·lícules en versió original, tant a 
nivell de clàssics del cinema com de films d'actualitat. 

d) Oferir una programació paral·lela que accentuï el fet cultural del cinema, a 
partir de les propostes de la mateixa Associació i també de les que puguin formular 
altres agents i entitats culturals. 

Per tot això, i amb l'objectiu, per una banda, d'oferir a la ciutat un servei públic, com 
és el que es proposa crear, de cinema en versió  original, d'indubtable interès cultural 
i que no és ofertat per les sales de projecció de cinema existents a la ciutat, es 
proposa la creació del servei de cinema en versió original així com la regulació de la 
seva prestació. 

Atès que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el 15 de gener de 
2018 va  prendre en consideració i va aprovar inicialment  el projecte d'establiment i 
el projecte de reglament del servei. 

Atès que el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei han estat 
sotmesos a informació pública pel termini de trenta dies, finalitzat el 27 de març de 
2018, prèviament a l'aprovació definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS, 
per haver-se publicat el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província 
número 31 de 13 de febrer de 2018, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 7555 de 9 de febrer de 2018 i exposat en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament 
i a la pàgina web de l'Ajuntament. I atès que no s'han presentat al·legacions durant 
aquest termini. 

Per tot això la Comissió Informativa de Cultura sotmet a la consideració de 
l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord: 

Primer. Aprovar l'establiment del Servei públic municipal sala de  cinema  en versió  
original "Cinema Truffaut". 

Segon. Aprovar definitivament el projecte d'establiment i el reglament del servei 
públic de cinema en versió original "Cinema Truffaut", d'acord amb  els documents 
annexos a la proposta. 

Tercer. Publicar el text íntegre de l'esmentat reglament en el Butlletí Oficial de la 
Província de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril  reguladora de 
les Bases de règim local i amb l'article 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis 
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dels ens locals, als efectes de la seva entrada en vigor, i fer referència al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de la publicació  al Butlletí Oficial de la Província. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem ja a la Comissió 
Informativa de Cultura, el punt número 19. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El tinent alcalde 
Caldes Ribas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, aquesta ja és 
l’aprovació definitiva d’una qüestió que ja ha estat aportada en aquest Ple, em remetré 
al que ja es va informar en el seu moment i que crec que tots els grups –aquí sí que ho 
puc dir amb tota la tranquil·litat del món– ho van compartir totalment, és a dir, la 
importància del Truffaut no només com a cinema de versió original, sinó tot el que 
implica el mateix Truffaut, i aquesta necessitat que hi havia ja podríem dir, si em 
permeten dir-ho, històrica de crear un servei, l’establiment d’un servei públic que 
permetés, doncs, el que vindrà, si avui s’aprova, el proper divendres l’aprovació per 
Junta de Govern de l’inici pròpiament del procés de licitació –el proper divendres o el 
següent– del servei. 
Em remeto, com els deia, i crec que tots van manifestar obertament la importància 
d’aquest servei, que és molt necessari. Sí que va haver-hi un dubte pel Grup de 
Ciutadans, que es va anar i es va traslladar a parlar amb el cap d’àrea, sobretot pel 
tema del risc operacional, que crec que els va ser resolt en aquest respecte. 

Bàsicament –ho faig extensiu a la resta de grups–, era la dotació econòmica de 50.000 
si quedava tancada o no tancada. Els vam dir que en principi és tancada, perquè 
aspirem que l’ens que ho gestioni, doncs, també busqui finançament com ha anat 
obtenint fins ara d’altres subvencions obtingudes, però, evidentment, l’Ajuntament 
sempre està amatent a l’equilibri econòmic i financer de si hi ha una causa de força 
major complementar-ho. Però, si no, evidentment, el que busquem és que l’entitat, 
doncs, pugui anar subsistint per si mateixa. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyor Ribas, jo ara sí que li 
puc dir que aprovarem el punt i que no ha de patir. Perquè l’altre dia a la comissió 
semblava que estava vostè, doncs, estranyat perquè el meu grup no es va posicionar 
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directament a favor d’aquest punt, i la justificació és senzilla, regidor: políticament 
nosaltres sí recolzem la proposta i així li ho vam manifestar ja al plenari del darrer mes 
de gener quan vam aprovar inicialment el projecte d’establiment i el projecte de 
reglament. Ens sembla que és una mesura positiva per tots els motius que ha explicat 
avui i que va explicar també en el darrer plenari.  

I si nosaltres volíem més temps era per aclarir un aspecte tècnic que vostè ja ha 
esmentat, que al llarg de la darrere setmana, doncs, vam parlar amb el secretari, 
també amb l’interventor i amb el tècnic de l’àrea, i em refereixo al tipus de contracte 
que s’havia previst en el reglament, el de gestió de servei públic, que avui s’anomena 
contracte de concessió de serveis després, doncs, de l’entrada en vigor de la nova llei 
de contractes. 

En el projecte d’establiment del servei es deia que la diferència del resultat econòmic, 
per tant, la diferència entre ingressos i despeses, és l’aportació que fa l’Ajuntament. I 
va ser això el que ens va fer dubtar sobre si realment estàvem parlant d’un contracte 
de gestió de serveis, on és el contractista que assumeix el risc de l’explotació del 
servei, o si, per altra banda, el que es pretenia fer era un contracte de serveis a l’ús, on 
és l’Ajuntament que cobreix sempre i en tot cas la despesa que pugui sorgir de 
l’explotació del servei. 

Com vostè ha dit, aquests dubtes han estat aclarits en el sentit que l’Ajuntament el que 
farà és fixar un import en els pressupostos en forma de subvenció i que d’aquest 
import no es pujarà per cobrir, doncs, les eventuals pèrdues del contractista. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposta, tant tècnicament com 
políticament, regidor. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC – CP): Gràcies. Nosaltres també volem 
manifestar el nostre suport, com ja vam dir a l’aprovació inicial. 

Creiem que aquest establiment ens pot ajudar a continuar impulsant el cinema en 
versió original. A més, hem de pensar que està vinculat amb la Filmoteca de Catalunya 
i això, doncs, dona una projecció…, no només un caràcter local o comarcal, sinó que 
té un interès nacional. 

D’altra banda, vull aprofitar, perquè l’altre dia celebràvem el vintè aniversari del Museu 
del Cinema, doncs, d’alguna manera que ells ja quan donen les explicacions tenen 
molt interès que puguin continuar les activitats amb el cinema Truffaut, atès que moltes 
projeccions es fan en aquesta sala. 

Per tant, votarem favorablement. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas… 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, nosaltres també, com vam fer 
quan ja es va portar a Ple, hi votarem a favor, perquè creiem que és positiu posar 
ordre, com vam dir aquell dia. Perquè és un espai, el cinema Truffaut, que representa 
aquella cultura permanent i no efímera que nosaltres tant trobem a faltar a l’aposta 
estratègica per aquesta cultura permanent a la ciutat i no tant les pinzellades de cap 
de setmana que es fan a través dels festivals. Perquè és un model de promoure la 
cultura, de creació de públics, de cultura, diguéssim, de fons, de qualitat que ens ajuda 
a aprendre i a créixer com a ciutadans de la nostra ciutat, el que és el cinema en 
versió original, però també tot el cinema que es fa lligat a les entitats, organitzacions, a 
peu de carrer que hi ha a la ciutat. I, per exemple, doncs, dimarts vinent, 29, no només 
hi ha aquest memorial, sinó també es presenta una pel·lícula que s’ha estat fent des 
de la Guerrilla Comunicacional, a les sis de la tarda. Però és una constant això en el 
cinema Truffaut, i crec que és un element que hem de preservar. 

I només, per acabar, lamentar que els dies passen, però encara no se’ns ha convocat 
a cap reunió per parlar del contingut sobre el futur projecte del Modern, que, com tots 
sabem, haurà d’anar molt lligat amb el Truffaut, perquè hi ha dues sales del Truffaut o 
hi haurà dues sales del Truffaut. I a nosaltres ens agradaria parlar del que més enllà 
de l’embolcall què és el que s’ha parlat fins ara a nivell del projecte del Modern. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Gràcies. Bé, nosaltres hi votarem a favor. 
Ja hem explicat sempre que el que és el Truffaut per nosaltres és una estructura 
essencial per a la ciutat; per tant, tot el que sigui potenciar-lo i assentar-lo ens sembla 
just. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Ribas? Doncs, passem directament a la votació. 

Vots a favor de la proposta?  
Bé, no passa res, falta un vot. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat l'establiment del servei públic municipal Sala de cinema en versió original 
"Cinema Truffaut", així com el seu Projecte d'establiment i Reglament. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
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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. 
Abstenció: s’absenta de la sessió el senyor Joan Josep Alcalà Quiñones, d’acord amb 
l’article 85 paràgraf 4 del ROM. 
 

20. Aprovar la despesa plurianual per assumir la Convocatòria per a 
subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en 
l'àmbit del barri de Sant Narcís. 

L'Ajuntament de Girona dóna suport a projectes que fomenten les indústries culturals 
i creatives. L'experiència viscuda en el barri de Sant Narcís es vol potenciar i 
consolidar, i per això l'Ajuntament de Girona vol fomentar un projecte en aquest barri 
mitjançant la convocatòria de subvencions per aquesta finalitat. 

Atès que per facilitar la consolidació del projecte es proposa que s’executi en tres 
anys. 

Atès que aquest tràmit és necessari per poder aprovar la convocatòria. 

Per tot això, la Comissió Informativa de Cultura sotmet a la consideració de 
l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord. 

Atès que es tracta d'una despesa plurianual, pels exercicis 2018, 2019 i 2020, i 
d'acord amb el contingut de l'article 174.5 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, que estableix 
que el Ple de la corporació podrà elevar els percentatges referits en el punt de tercer 
del mateix article. 

Aprovar la despesa plurianual de caràcter excepcional i destinada a finançar la 
convocatòria per a subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i 
creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís, atès el que disposa l'article 174  del RD 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les 
hisendes locals, atenent al període i imports compromesos per als  exercicis de 2018 
a 2020. 
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L'import de la despesa és d'un total de 190.000 €, distribuïda entre els exercicis 
següents: 

- 2018: setanta mil euros (70.000 €), amb càrrec a la partida 2018 505 
33452 48000. 

- 2019: seixanta-tres mil euros (63.000 €), amb càrrec al pressupost del 2019.  

- 2020: cinquanta-set mil euros  (57.000 €), amb càrrec al pressupost del 2020. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Passaríem ara a la proposta 
núm. 20 de l’ordre del dia.  Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
el tinent d’alcalde Carles Ribas… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquí estem 
parlant de la Volta, suposo que ja ho coneixen tots. Bàsicament, al que anem, si s’hi 
fixen –parlàvem abans de l’establiment del servei del Truffaut–, aquí anem a un criteri 
administratiu diferent, que és l’aprovació d’unes bases per atorgar una subvenció. 
Per què? Bàsicament, i això em sembla que ho comparteixen tots vostès, la Volta 
quan neix –l’alcaldessa en el seu moment com a regidora i tinenta d’alcalde de 
Promoció Econòmica que va desenvolupar, doncs, aquesta idea– teníem molt clar que 
havia de ser un espai que havíem de plantar una llavor i que havia de créixer per si sol 
i per si mateix pels creadors, sense cap mena d’encotillament polític que pogués 
condicionar-lo. 

La creació d’aquestes bases…, bé, durant aquest temps ha anat funcionant, però quan 
Fang, que era l’entitat que hi havia al conveni, decideix, doncs, deixar de fer-ho, el que 
sí vam descobrir és que les coses s’havien fet força bé per part dels creadors que hi 
havia allà, perquè d’allà ha nascut la voluntat de seguir tirant endavant aquest projecte. 
I per tant, això ens ha donat l’oportunitat de gestionar aquestes bases, que delimiten 
un procés que va a tres anys vista, com dèiem, sense cap encotillament polític i 
permetent que els creadors es desenvolupin per si mateixos.  

I aquest sí que aquest es confirma que si avui s’aprova, divendres que ve, perquè és 
una qüestió que s’està esperant, la Junta de Govern Local emetrà ja la convocatòria 
de subvenció, on es podran presentar aquelles entitats o persones que vulguin 
desenvolupar la Volta. 
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El que sí els puc dir és que ja hi ha entitats interessades, per tant, és un projecte que 
té voluntat de persistir i de tirar endavant. I crec que està anant molt bé, i això crec que 
tots ho comparteixen, no només per al barri, sinó per al foment de la creació i 
l’oportunitat de professionalitzar els artistes. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo comparteixo 
el que ha explicat el senyor Ribas, crec que el tema o el projecte de la Volta és un 
projecte compartit que tots estem d’acord, que és positiu, que és bo i, per tant, que 
s’ha de seguir ajudant. 

Jo només una petita matisació en relació amb allò que aprovem, perquè els conec i ja 
ens ho han fet altres vegades: nosaltres donarem suport a aquest punt, però això no 
vol dir que aquest suport comprometi el nostre suport a una proposta de pressupostos 
per al 2019…, bé, el 2019, que és la que queda d’aquesta legislatura i ja està. I ho dic, 
perquè en altres moments en el plenari hem votat a favor de subvencions o partides 
plurianuals perquè el projecte ens semblava bo, ens semblava interessant i, llavors, 
quan ha arribat el moment dels pressupostos ens han dit: «Oh, clar, si van votant 
coses en el Ple i després no hi donen suport…» Bé, són coses molt diferents i, per 
tant, jo vull que consti en acta. 

Aquest projecte és molt interessant, hi creiem, el compartim i, per tant, estem d’acord 
que la despesa sigui plurianual, però això no condiciona en cap moment la nostra 
posició en el futur pressupost per al 2019 que hauran de presentar. 

Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC – CP): Bé, moltes gràcies. Evidentment, com ha 
dit el regidor, el projecte de la Volta vol fomentar les indústries culturals i creatives i 
crec que té una valoració positiva per a usuaris, per a veïns i per als mateixos 
creadors. Jo diria que posa en contacte el món professional amb el mercat i s’ha 
dinamitzat tot el que és la plaça de l’Assumpció, i és una experiència que al nostre 
entendre s’hauria d’estendre en altres barris. 

Tornant a la referència del mapa cultural –que avui ja veu que ho anem dient, ja que 
és una eina interessant–, doncs, si anem veient on falta oferta cultural, veiem que 
sobretot són els barris de Sant Eugènia, Can Gibert, la zona est, Germans Sàbat, 
Pedret o el Pont Major. Per tant, la nostra proposta és donar suport a aquest tipus 
d’indústries culturals, però que es pugui estendre en aquests barris, que no vol dir fer 
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el mateix en aquests barris, sinó que les propostes que es fan a Sant Narcís puguin 
arribar a aquests barris. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, nosaltres votarem a favor de la 
proposta. El projecte de la Volta és un projecte que ens agrada i que creiem, doncs, 
que és positiu tant per al barri de Sant Narcís com també per a la ciutat, no? Allò que 
passa al barri de Sant Narcís també és ciutat, no només allò que passa al barri Vell. I, 
per tant, creiem que és un projecte de ciutat i no un projecte de barri, el de la Volta. 

Sí que és cert, doncs, que la previsió de tres anys és allò que hipoteca coses que 
puguin venir en els propers tems, en tots els sentits, tant d’anar a menys o anar a més. 
Estem marcant la xifra ara i són aquelles coses que sempre et generen un cert dubte, 
però, endavant. 

I el que sí que creiem interessant és que la Volta no pot ser un bolet, no?, la Volta no 
pot ser un bolet. Massa sovint quan alguns grups de l’oposició diem a l’equip de 
govern que no hi estan havent propostes de cultura als barris i de cultura de base, 
l’única resposta de l’equip de govern és la Volta; s’agafen a la Volta com si no 
tinguessin res més. Bé, potser és que no tenen res més o que tenen poc més. 

I, per tant, el que ens agradaria a nosaltres és que si l’exemple de la Volta a vostès els 
agrada tant per explicar-lo, doncs, que no quedi únicament com un projecte a explicar, 
sinó que sigui un projecte a reproduir, no de la mateixa manera, sinó d’altres maneres, 
que segur que entre tots podrem consensuar que són millors per fer més enllà del barri 
Vell, que avui en dia, com deia el mapa cultural, s’enduu gairebé tota la inversió en 
cultura a la nostra ciutat. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Sí, moltes gràcies. El nostre grup ha 
donat suport des de la seva implantació al projecte de la Volta i també a concebre el 
barri de Sant Narcís com una…, en dèiem una futura zona, però jo crec que ara ja 
n’hem de dir una present zona, perquè ja ho és, de la ciutat amb vocació artística i 
cultural. Per tant, tot el suport. 

Un matís només, ho hem dit moltes vegades: per nosaltres no es tracta només de 
fomentar una indústria, nosaltres concebem la cultura, i més especialment la cultura 
que es fa als barris, fonamentalment com una eina de cohesió i no només com un 
lucre econòmic. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Ribas… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Molt ràpidament. Agrair, evidentment, la votació 
favorable. Recollir i crec que s’està demostrant el que vam dir en el seu moment que el 
mapa cultural seria una eina extraordinària per a tots. 

Comparteixo el que ha dit el senyor Quim Rodríguez: a vegades no és tant crear nous 
projectes, sinó saber que aquests projectes mirin altres barris on estendre’s.  

I no només hi ha la Volta, hi ha la Marfà, hi ha la Mercè, hi ha molts espais creadors en 
aquesta ciutat. Que en fan falta més? Li dono tota la raó, senyora Salellas, però 
d’haver-n’hi n’hi ha i molts més que la Volta. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. Passem, 
doncs, a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la despesa plurianual de caràcter excepcional i destinada a finançar la 
convocatòria per subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i 
creatives en l’àmbit del barri de Sant Narcís. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa- presidenta): Moltes gràcies. Doncs, ara és el 
moment –crec que alguns ho agraireu– de les mocions que presenten les entitats 
ciutadanes. 
 
 
VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau  Gil  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

22. Moció que presenta l’Associació Dret a Morir Dignament-Catalunya en 
suport al dret a morir dignament. 

La declaració universal dels Drets Humans (1948) assenyala en el seu article primer 
que "tots els essers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets". Una llibertat 
que no s'ha de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens 
porta a la mort. 

La Constitució Española (1978), al seu article 10, afirma "la dignitat de la persona i el 
lliure desenvolupament de la seva personalitat". De nou, afirmem que aquesta 
dignitat i aquest lliure desenvolupament no s'han de perdre en el procés final que ens 
porta a la mort. 

No obstant això, l'article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé 
rebaixant les penes, a la persona que ajudés a morir a una altra "amb actes 
necessaris i directes per la petició expressa, seriosa i inequívoca d'aquest, en el cas 
que la víctima patís una malaltia greu que el conduís necessàriament a la mort (...)". 

Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb  dignitat el 
procés de la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets 
d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i 
el Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats 
anticipades. Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 
14 de novembre, norma reguladora de l'autonomia del pacient i de dret i obligacions 
en matèria d'informació i documentació clínica. 

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat 'Dret a viure  
amb dignitat el procés de la mort' diu que "totes les persones tenen dret a rebre un 
tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el 
procés de llur mort". I afegeix: "Totes les persones tenen dret a expressar llur 
voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions 
sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin  rebre, que han d'ésser 
respectades (...)". 

D'aquesta manera es recolza el dret de fer oficial la voluntat de les persones 
mitjançant el Document de Voluntats Anticipades (DVA). 

La concreció d'aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta 
de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària (2001), 
revisada i aprovada pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol 
d'Autonomia i presa de decisions, apartat 5.1.8., indica: "La persona té dret a viure el 
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procés que s'esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat 
(...)". 

En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui 
l'alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en 
l'entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona. 

Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió 
de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per 
fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta 
proporcionada a la intensitat d'aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els 
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li 
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent. 

Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una 
Moció sobre el Dret a Morir Dignament. Aquestes lleis, juntament amb el 
desenvolupament dels programes de cures pal·liatives han suposat una millora al 
llarg dels darrers anys que no podem ignorar. 

Malauradament però, l'experiència de l'Associació Dret a Morir Dignament (DMD), 
obtinguda a partir de l'atenció personalitzada a centenars d'homes i dones al llarg 
dels darrers anys, ens permet afirmar que massa persones continuen patint un 
sofriment innecessari al final de la seva vida. Ja sigui per desconeixement d'aquestes 
lleis per una part del personal sanitari; per desconeixement per part dels pacients i del 
seu entorn dels seus drets o de com exercir-los; per la dificultat d'accés als equips de 
cures pal·liatives per desinformació d'una part del personal sanitari per manca de 
recursos suficients per atendre a tota la població; o ja sigui per la penalització de 
l'ajuda a morir de l'article 143.4 del Codi Penal espanyol. I és que a Catalunya, 
menys de l'1% dels catalans ha registrat un Document de Voluntats Anticipades 
(DVA) tot i que un 78% de la societat dóna suport a la despenalització de l'eutanàsia. 

Per tant, per aconseguir eixamplar el dret a morir dignament de la ciutadania, és 
necessari despenalitzar l'eutanàsia, i en paral·lel impulsar les mesures que 
actualment permet la llei. 

Per avançar en el dret a la mort digna és fa del tot necessària la presa de 
consciència dels ajuntaments i la seva implicació. Els ajuntaments són les 
institucions més properes a la ciutadania i, com a tals, han de jugar un paper 
important en la divulgació d'aquest document, a més de donar facilitats pel seu 
registre, des de la convicció que el dret a una mort digna és un dels drets  humans i 
que l'ajuntament ha de vetllar per la seva defensa i acompliment. 

L'Associació DMD Catalunya (DMD-Cat) ha fet arribar una sèrie de demandes i 
ofertes de col·laboració a l'Ajuntament de Girona perquè, des de l'àmbit municipal, 
s'afavoreixin un seguit de mesures per ajudar a que la ciutadania de Girona a 
afrontar amb el màxim de dignitat possible el procés de llur mort. 
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Així avui el Plenari de l'Ajuntament de Girona acorda, donar suport a les  propostes 
presentades per l'associació DMD-Cat i, per manifestar el seu compromís, es 
compromet a promoure la cultura de la mort digna mitjançant: 

Primer.- La formació de les treballadores i treballadors municipals (serveis socials, 
centres culturals, policia municipal, residències, centres de dia, assistència a domicili, 
etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la vida i el benefici de fer el Document 
de Voluntats Anticipades (DVA). 

Segon.- Divulgar aquest acord, així com el DVA, i impulsar xerrades  informatives i 
activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l'ajuntament, 
campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran 
disponibles als punts d'informació municipals. 

Tercer.- Donar més suport administratiu per facilitar el tràmit del DVA, mitjançant la 
disponibilitat a les Oficines d'Atenció Ciutadana de l'ajuntament de la informació 
necessària per a tramitar i inscriure el DVA. 

Quart.- Instar al Parlament i la Generalitat de Catalunya a simplificar el tràmit del 
DVA per tal d'oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d'un 
funcionari públic municipal. 

Cinquè.- Traspassar aquests acords a la Regidoria de Salut, Consell Municipal  de la 
Gent Gran i el Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal, per tal que 
puguin donar el seu suport i col·laborar en la difusió d'aquesta informació. 

Sisè.- Recolzar la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació sobre la 
despenalització de l'eutanàsia al Congrés, fent-los arribar aquesta moció aprovada. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): En primer lloc, hi ha la moció 
d’entitats ciutadanes que porta per número 22, que és una moció que presenta 
l’’Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, en suport, precisament, a aquest 
dret, aquest dret que entenc fonamental, el dret a morir dignament.  

Els donem la benvinguda a alguns dels membres d’aquesta associació. Ens agrada, al 
consistori, que la gent, les entitats puguin venir al Ple i expressar-se i fer les seves 
propostes com un ciutadà més. 

Per tant, demanaria a la coordinadora de Girona, la senyora Cristina Vallés que si es 
vol dirigir aquí davant al faristol. Estigui ben tranquil·la, té aquí cinc minuts per fer la 
seva exposició, però si passa una mica no sóc tan estricta com amb els grups 
municipals. No pateixi. Quan acabi, doncs, podrà seure en aquesta cadira que té al 
darrere i els grups municipals faran les reflexions sobre el que vostè ha posat de 
manifest. I després encara tindrà un torn de rèplica o de comentari o del que cregui 
vostè convenient respecte el que li hem anat manifestant els diferents grups. 
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Per tant, molt benvinguda i endavant. 

Sra. Cristina Vallés (en nom de l’Associació Dret a Morir Dignament): Moltes 
gràcies. Bona tarda. Sóc voluntària de l’associació Dret a Morir Dignament. 
M’acompanyen un grup de voluntaris i voluntàries també de l’associació i parlo també 
en el seu nom. 

Primer de tot, voldríem agrair a l’Ajuntament, a l’alcaldessa i a les regidores i regidors 
la possibilitat de participar en el Ple i presentar la nostra moció en suport al dret a morir 
dignament. 

També volem agrair l’acollida que ha tingut la proposta per part de tots els grups 
polítics, perquè des de la DMD sempre hem tractat el tema de la mort digna com un 
tema transversal. Bé, que és el que és. I totes les diferències que puguem tenir amb 
algun grup, creiem que el diàleg aproxima postures i permet arribar a acords. Per tant, 
estem molt oberts a parlar amb tothom. 

Com que ja coneixeu el contingut de la moció, no la llegiré i, en canvi, faré una breu 
pinzellada del que és la nostra associació i de la seva relació amb la ciutat de Girona. 

DMD és una associació que funciona des de l’any 1984, és gestionada i finançada per 
les mateixes persones associades. Som una associació laica i sense afany de lucre. 
Les tasques les decidim i les realitzem de forma descentralitzada, voluntàries i 
voluntaris organitzats en grups de treball segons les disponibilitats, les preferències i la 
formació de cada una de nosaltres. 

Els objectius de la nostra associació són: primer de tot, la defensa del dret de tota 
persona a decidir el quan i el com finalitzar la pròpia vida, especialment quan es pateix 
un deteriorament irreversible i un sofriment insuportable.  

Com a segon objectiu hi ha promoure un clima d’opinió favorable i tolerant amb els fins 
de l’associació. Clar, en aquest moment estem en un 84 per cent de la població a favor 
de legalitzar l’eutanàsia, de fer una llei d’eutanàsia i de despenalitzar el suïcidi assistit. 
Un 84 per cent és molt. 

Com a tercer objectiu, busquem el reconeixement legal i social d’aquests drets.Com 
sabeu, fa molt poquet ha entrat al Congrés de Diputats la proposta que va ser 
aprovada el mes de juliol de l’any passat, la proposta aprovada per majoria en el 
nostre Parlament que estava a favor d’enviar al Congrés una proposta per 
despenalitzar el suïcidi assistit i fer una llei d’eutanàsia, cosa que està passant en 
aquest moment. 

La Declaració de drets humans –és bàsic per nosaltres això– diu: «Tots els éssers 
humans neixen lliures, iguals, amb dignitat i drets.» Des de DMD pretenem amb totes 
les nostres activitats que els drets humans siguin respectats fins a l’últim instant de 
vida: reivindiquem la lliberta d’escollir, defensem que cada persona pugui triar el quan i 
el com finalitzar la pròpia vida segons els seus valors i el seu concepte de dignitat. 
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Això és important perquè el concepte de dignitat pot no ser igual per a tothom, però 
nosaltres defensem la llibertat que sigui segons el propi concepte de dignitat. 

Bé, les activitats actuals de l’associació Dret a Morir Dignament en l’àmbit de Girona 
són la informació individual i gratuïta a tota persona que la demani sobre el document 
de voluntats anticipades i els drets dels pacients a la nostra seu de l’hotel d’entitats de 
la Rutlla; les xerrades de difusió, tallers als centres cívics, col·lectius, biblioteques, 
centres de salut, centres universitaris, comunitat educativa… Tot això són coses que 
hem fet, que estem fent. O les exposicions com la de la Mort digna il·lustrada, que 
encara es pot veure a la Casa de Cultura. Si no l’heu vist, us la recomanem, perquè és 
preciosa. Que ha passat per l’escola de professorat de la UdG, d’aquí de Girona, i per 
Sant Narcís, amb la col·laboració dels artistes de la Volta –ara que en parlàveu, ho he 
afegit, perquè és que va ser preciós tenir-la allà al centre cívic de Sant Narcís. 

I per acabar, per nosaltres, com a entitat de la ciutat, és molt important aquesta 
declaració institucional d’adhesió al moviment ciutadà per una mort digna. Els 
ajuntaments són la institució més propera a la ciutadania, els que amb més facilitat 
poden donar informació i ajudar a entendre la mort com a part de la vida i, com a tal, 
ajudar a dignificar-la. 

Nosaltres, les voluntàries de Girona i voluntaris, ens comprometem a col·laborar amb 
l’Ajuntament en les tasques que hem proposat en la moció: de formació al personal 
depenent de l’Ajuntament, de difusió de la importància per fer els documents de 
voluntats anticipades, de trobar la manera de facilitar el registre d’aquests documents 
de voluntats anticipades –en aquest moment hi ha una proposta molt, molt interessant 
d’un ajuntament d’aquí molt a prop, de Figueres, per tractar aquest tema–, de donar 
tota la informació que es consideri necessària sobre el tema de la mort digna, de 
recolzar la proposta del Parlament de Catalunya demanant la regulació sobre la 
despenalització de l’eutanàsia i els altres requeriments que ens aneu suggerint. 

En conseqüència, us demanem el vot favorable a la moció presentada en suport al 
dret a morir dignament. I ens agradaria que l’aprovació de la moció es convertís en un 
projecte de ciutat, que parlem de la mort, que parlem de la mort digna, que en 
conversem, que sigui un projecte tangible i amb un pla d’actuació concret.  

Esperem amb ganes que ens convoqueu per començar a treballar. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara seria el torn 
d’intervenció dels grups. La senyora Veray…   

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
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l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, 
agrair a la senyora Cristina Vallés la seva intervenció i l’explicació d’aquesta moció. I 
des del màxim respecte a la moció presentada i a l’associació que ella representa, 
però des de la diferència que ens separa en allò que aquesta associació defensa i la 
creença i els valors sobre el que se sustenta el meu partit, que no hi creu. 
Començaré pel final: conversar-ne tot el que vulgui, compartir-ho no. Jo no seré 
hipòcrita ni votaré aquí diferent al que el meu grup va votar –i la senyora Vallés hi ha 
fet referència– fa pocs dies al Congrés dels Diputats, que va ser en contra de tenir en 
compte la petició que venia del Parlament de Catalunya. I, per tant, també avui, sabent 
que segurament seré l’única i em quedaré sola, crec que la coherència política en un 
tema tan sensible i tan important com el que estem parlant també és molt important.  

I, per tant, allò que defensem des del Partit Popular no és ni la legalització del suïcidi 
assistit, de l’eutanàsia, ni tampoc compartim que la mort sigui considerada un dret. I, 
per tant, partint de la base que la discrepància ve d’allò més…, o de la llavor del que 
després, doncs, es desenvolupa al voltant d’aquesta moció i del que fa aquesta 
associació, que –hi insisteixo– amb tot el respecte al que fa, perquè crec que es pot 
discrepar i es pot tenir pensaments diferents sobre molts temes, i aquest, el de 
l’eutanàsia, el del suïcidi assistit és un d’ells. Nosaltres defensem que les persones el 
que volen és viure. Viure dignament? Hi estic d’acord. I per això, doncs, s’ha de fer 
efectiu que puguin arribar als tractaments pal·liatius, que ajuden a minorar el dolor que 
algú pot tenir atesa la seva situació de salut i el pot portar en algun moment a 
plantejar-se arribar a demanar el suïcidi assistit. Nosaltres creiem en això, en els 
tractaments pal·liatius, a fer-los extensius a tothom, que tothom pugui accedir-hi, però 
no –com deia– que es legalitzi l’eutanàsia. 

És més, els mateixos experts en matèria afirmen que l’eutanàsia no protegeix, que és 
una de les coses que s’explica quan es parla d’aquest tema, sinó que fins i tot en algun 
moment pot generar inseguretat i desconfiança cap al sistema actual que tenim, 
perquè es pot considerar que la mateixa seguretat social, doncs, veu en alguns 
ciutadans una molèstia, que és moltes vegades allò que a una persona la pot portar a 
decantar-se per aquesta opció, perquè se sent, doncs, una molèstia, un problema, una 
càrrega per a aquelles persones que l’han d’ajudar i que han d’estar amb ell, perquè 
són persones malaltes depenents. I, per tant, aquesta sensació moltes vegades els fa 
prendre aquesta decisió. 

Per tant, nosaltres –com dic– no donarem suport a aquesta moció, ho faig des de tot el 
meu respecte i admiració també pel que fa l’associació, perquè cada u, doncs, des de 
la seva posició defensa allò que considera; espero també que per part de tots es 
respecti la decisió del meu grup de no donar suport a la moció.  

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. La senyora Pujola… 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Gràcies, Cristina, per la 
presentació de la moció que has fet. Nosaltres creiem que més enllà dels professionals 
clínics, la bibliografia sí que ens assenyala que els motius pels quals els pacients 
sol·liciten escurçar la seva vida en molts casos tenen a veure amb no ser una càrrega 
per a les seves famílies. I en aquest sentit, les ajudes a la dependència han descendit 
de manera notable. Jo crec que és un tema que com a societat no ens podem 
permetre. I que als familiars i als malalts mai els poden faltar les ajudes en 
dependència. 

Creiem que el sentiment de càrrega o de patiment per a la família no pot ser mai una 
motivació per la qual una persona decideixi, doncs, deixar aquest món. Jo crec que és 
quelcom que èticament com a societat tampoc ens podem permetre. 

Pel que fa al tram final de la malaltia, no és el mateix una situació irreversible a la seva 
fase agònica que una malaltia terminal amb símptomes que encara són reversibles. 
Crec que la sedació és una bona i necessària pràctica i que, per tant, ajudar a morir 
sense patir és una obligació moral. 

Nosaltres apostem com també vam fer en el Parlament de Catalunya per una llei de 
mort digna, una llei per garantir els drets dels ciutadans a afrontar amb dignitat i 
d’acord amb les seves decisions el tram final de la seva vida, assegurant així la 
llibertat de les persones respecte a la continuació o no dels tractaments i a la prestació 
de les cures pal·liatives que les persones precisin en aquell moment. 

Creiem, però, Cristina, que la despenalització de l’eutanàsia en sentit total, sense més 
anàlisi, nosaltres no la considerem la millor per tractar amb solvència aquest tema. No 
obstant i com ja sabies des que ens vam reunir, nosaltres votarem a favor d’aquesta 
moció. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC – CP): Moltes gràcies a la Cristina i a l’Enric, amb 
qui també vàrem tenir ocasió de parlar d’aquest tema. I vostès ho diuen al llibret de 
presentació i ho deia avui també vostè per finalitzar la seva intervenció: el seu objectiu, 
la seva funció com a entitat finalment és obrir una porta a conversar sobre la mort i els 
hem d’agrair que obrin avui aquesta porta en el Ple de Girona a través d’aquesta 
moció i que puguem parlar de la mort digna. 

Els vull agrair també el temps dedicat a reunir-se amb els diferents grups municipals. 
Em consta que així ho han fet, que tothom ha estat molt agraït. I ho dic, perquè vostès 
porten molts anys treballant com a entitat amb tenacitat, amb constància i sempre han 
buscat el màxim consens polític i social amb el màxim respecte. I crec que això s’ha de 
posar en valor. 
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Aquest és un tema, efectivament, que ha estat posposat al llarg de molts anys al 
nostre país, probablement perquè hi ha una sèrie de components culturals, socials, 
ètics, legals i religiosos que n’han dificultat i ocultat el debat, però no només a nivell 
polític, sinó fins i tot a l’entorn educatiu, a l’entorn social i fins i tot familiar.  

De fet, vostès em deien, i així ho reconec, que sovint ens hi enfrontem només quan 
tenim una situació familiar que ens hi obliga.  

Amb tota seguretat va ser el cas de Ramón Sampedro el que va obrir el debat d’una 
manera més oberta al nostre país, als anys vuitanta. Des de llavors, s’han anat 
regulant algunes pràctiques, com la retirada dels suports vitals o de les sedacions 
terminals, l’any 2012, que han anat obrint camí també cap a la regulació de 
l’eutanàsia, malgrat que encara no es donaven solucions a casos justament com el de 
Ramon Sampedro. 

Recordava l’Assumpta Escarp, la nostra diputada al Parlament, i que va fer la seva 
intervenció al Congrés a través de paraules del senyor Mena, que regular l’eutanàsia 
suposa un termòmetre de la sinceritat, de voluntat de progrés dels legisladors, i jo 
afegiria també de la societat i, per tant, dels seus representants polítics. 

Jo els vaig poder acompanyar en la seva arribada a la ciutat formal: la seva 
presentació ha vingut acompanyada d’aquesta exposició de què vostè feia esment i 
que jo també recomano, i d’un taller de reflexió al qual jo vaig poder participar. I els 
haig de dir que malgrat que impactant, vaig aprendre molt de les seves reflexions i 
d’altres persones en el públic. Primer, que hem de considerar que la mort és una fase 
més del cicle de vida i, per tant, que forma part de la vida; que no voler assumir la 
regulació de l’eutanàsia o del suïcidi assistit implica que hi hagi persones avui que 
hagin de morir en la clandestinitat o en altres països si econòmicament s’ho poden 
permetre; que la mort sempre genera sentiments de dolor i de pèrdua que aquests són 
inevitables, però que la persona té tot el dret d’evitar un patiment innecessari si aquest 
és opcional, i que s’han de sentir en aquest moment lliures i sobretot protegides per 
prendre aquesta decisió. 

D’altres principis o reflexions –i ho faig molt ràpid, perquè sento que s’ha sentit el 
temps–: la necessitat que no només s’hagi de despenalitzar l’eutanàsia o el suïcidi 
assistit, sinó que el seu exercici sigui a través de la Seguretat Social. Aquest em 
sembla un aspecte altament important perquè no hi hagi una discriminació per la 
situació de raó socioeconòmica. Per tant, no només perquè pensem que és legalment 
possible o socialment acceptat… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Ha d’acabar, senyora 
Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC – CP): …d’una manera majoritària –sí, acabo–, 
sinó perquè és èticament viable i per defensar la dignitat de la mort i que aquesta es 
produeixi amb la mateixa autonomia i llibertat en la qual ha transcorregut la vida de la 
persona. Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. Sí, la senyora 
Costa… 

Sra. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Els 
sistemes públics haurien d’assegurar el dret de les persones a viure dignament totes 
les etapes de la vida, la consolidació del dret a una mort digna com un dret humà ha 
de formar part del nostre exercici professional, respectant sempre el dret 
d’autodeterminació de cadascú. Garantir que les persones puguin exercir els seus 
drets respecte a la mort amb el document de voluntats anticipades ens situa com a 
professionals compromesos i responsables envers la societat. 

Totes les persones tenen dret a disposar en llibertat del seu cos i de la seva vida i a 
elegir lliurement i legalment el moment i els mitjans per finalitzar-la. Defensem el dret 
dels malalts terminals irreversibles arribat el moment a morir pacíficament i sense 
patiment si aquest és el seu desig exprés i tenint en compte que la decisió que ha de 
posar en marxa aquesta mesura no pot ser feta sense el consentiment del malalt o 
dels familiars legalment reconeguts. 

La senyora Cristina amb la seva presentació ja ens ho ha deixat molt clar i a més el 
contingut de la moció que vostès han presentat, jo no m’estendré perquè ja ho diu tot, 
està molt ben explicat. I nosaltres també vam venir a la presentació a la Casa de 
Cultura i, sincerament, vull dir, jo la recomano també, eh?, perquè queda molt clar. 

És un tema una mica tabú, sembla que costa molt que en parlem, però s’ha de posar 
sobre la taula perquè no podem esperar més. Per tant, nosaltres, la CUP - Crida per 
Girona, votarem a favor. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. I 
moltes gràcies, Cristina Vallés, per la seva presentació. I benvinguts a tots els 
voluntaris de l’associació per ser aquí i són, sempre ho són, però em penso que 
aquesta vegada més, unes gràcies molt sinceres i molt sentides. 

Quan varen venir a parlar amb el nostre grup va venir vostè amb el senyor Enric Blavi i 
jo vaig pensar que segurament seria una de les mocions –a parer meu– més 
importants que haurem discutit en aquests tres anys que portem i segurament quatre 
de mandat. Una de les mocions en què estem parlant d’un tema més íntim, més 
personal i més seriós de tots els que parlem aquí, perquè estem parlant de la mort, i, 
evidentment, no és freqüent parlar en aquest Ple ni en aquest Ajuntament, doncs, de la 
mort i de la llibertat que voldríem, si més no nosaltres voldríem tenir per afrontar 
aquest fet, aquest pas que és obligatori i que és natural. 
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Es tracta de voler viure amb llibertat aquest moment tan important de la vida en què la 
vida s’acaba. I parlem d’això, del dret fonamental a morir dignament, és a dir, sense 
allargament artificial de la vida, sense sofriment inútil. 

M’ha semblat molt interessant l’apreciació que ha fet vostè que la dignitat és una cosa 
personal i que no tothom viu la dignitat ni tothom necessita el mateix tipus de dignitat. 
Això és molt important a l’hora de tractar a cada malalt d’una manera única, perquè 
cada malalt és únic. Per tant, aquest matís m’ha semblat molt important. 

I parlàvem, no sé si se’n recorda, que la presència que té la mort a la societat és 
totalment insuficient. Del dol se’n comença a parlar ja, és veritat, però la pregunta de 
com volem morir encara no ens la fem, perquè no ens atrevim a fer-la. És a dir, com 
vols passar d’un estat natural que és la vida a un estat natural que és la mort, això, 
doncs, encara hi ha molt poques persones que s’atreveixin a preguntar-ho. 

I penso que aquesta moció i mocions com aquestes ens poden donar una miqueta de 
naturalitat a aquesta pregunta, doncs, importantíssima. 

I la proposició de llei que uns grups del Parlament de Catalunya, entre els quals hi 
havia el d’Esquerra, doncs, va presentar a Madrid també fa que es comenci a parlar 
del tema. És una cosa lenta, evidentment, però que penso que aneu per molt bon 
camí. 

L’exposició de motius, és veritat, és molt ajustada, i jo em quedo amb l’encomana que 
feu des de l’associació als ajuntaments, en aquest cas a l’Ajuntament de Girona, que 
són els més propers a la ciutadania, que poden i han de jugar un paper molt important 
per donar informació a totes les persones i per fer fàcils tots els passos que s’han de 
fer per fer el registre de voluntats. 

I m’ha agradat també moltíssim que vosaltres veniu aquí, presenteu una moció, però, a 
més a més, us oferiu per ajudar l’Ajuntament. Us encoratjo a seguir treballant en 
aquest sentit. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, agrair a tots 
i cadascun dels voluntaris de l’associació Dret a Morir Dignament, que fa moltíssims 
anys que ens anem coneixent. 

I avui permetin-me que digui que em sento com una mare que el fill es fa gran, i els 
explico per què. Doncs, perquè vaig tenir el plaer, perquè va ser un plaer en el seu 
moment, de ser una de les ponents de la Llei que va aprovar el document de voluntats 
anticipades, que, per cert, va ser la primera comunitat autònoma del país, d’Espanya, 
que es va aprovar. I, per tant, és aquella sensació que el fill s’ha fet gran. I sempre 
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veiem amb bons ulls els pares que el fill s’ha fet gran, però que té mancances, no? I 
crec que estem en aquest moment. 

Quan es va fer es va fer amb unes bones intencions, però hem anat creixent i, 
evidentment, s’ha d’ampliar.  

Seré molt breu, perquè és un tema que m’apassiona i no vull inculcar…, abusar del 
temps, però hem d’educar, hem d’educar per la mort, i si no som capaços d’educar per 
la mort des dels més petits, difícilment avançarem. Crec que –que aquí ja s’ha dit, però 
ho torno a dir perquè estic molt més que convençuda com a persona i com a 
professional– tenim un dret a néixer, evidentment, tenim un dret a viure, tenim un dret 
a viure amb dignitat i ser respectats, però sobretot també tenim un dret a morir i a ser 
respectats sobre la nostra mort amb dignitat, amb respecte a tots els valors que ens 
han guiat durant tot el nostre trajecte vital i amb aquelles característiques que triem per 
compartir aquest moment, que, evidentment, és un moment dur, però que si ho fem 
acompanyats de qui volem i en les condicions que volem, la dignitat es respecta fins a 
l’últim moment. 

S’ha parlat de càrregues familiars, no hi estic d’acord. Evidentment que una cosa és 
una càrrega i l’altra cosa és una ruptura; no confonguem els termes, perquè són 
totalment diferents. 

S’ha parlat de suïcidi, no estem parlant de suïcidi; estem parlant d’acompanyament a 
una mort digna. I, per tant, acompanyar té molt significat en aquesta vida i que el té 
des que naixem que acompanyem la mare a parir fins a l’últim que acompanyem 
aquella persona a acomiadar-se d’aquesta vida. 

Per tant, endavant amb la vostra feina, endavant amb totes aquelles propostes. Quan 
em vàreu venir a veure us vaig dir que em comprometia com a regidora, com a 
professional i com a ciutadana i com a mare, en part, d’aquest document que es fes la 
divulgació màxima possible mitjançant les eines que tinguem a l’Ajuntament de Girona. 
Hi som, hi serem i espero i desitjo que aquella llei, que la proposta del Parlament de 
Catalunya que va anar cap al Congrés, doncs, tiri endavant. Tinc els meus dubtes, 
però esperem que les coses canviïn i que poquet a poquet avancin i poder tirar 
endavant. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si la 
senyora Vallés vol fer algunes reflexions finals. 

Sra. Cristina Vallés: No, només agrair-vos moltíssim la vostra resposta de tots i totes i 
dir que estem aquí pel que necessiteu, o sigui que esperem que aquest projecte sigui 
un projecte de ciutat. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si, ja pot 
prendre seient. Ara sí, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
En contra? 
Gràcies. 
 
(Aplaudiments.) 
 
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 el vot en contra del Grup 
Municipal del Partit Popular, la moció que presenta l’associació Dret a Morir Dignament 
en suport al dret a morir dignament. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa- presidenta): Molt bé. 
(Aplaudiments.) 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 
En contra:  
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): I ara, disculpin, però per una 
qüestió tècnica sobrevinguda, serà un minut, el temps d’un petit canvi, suspenc aquest 
Ple un minut. 

No vagin molt lluny, perquè el reprenc en un minut.  
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(Se suspèn el Ple un minut.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, si volen tornar als 
seients, iniciem de nou el Ple. Dono inici al Ple, si hi ha algun regidor absent...Bé, 
doncs, donem inici al Ple. 

23. Moció que presenta l'entitat de Comissions Obreres en motiu de les 
mesures de l'empresa Girona+Neta. 

L'empresa Girona+Neta a instancies de l'ajuntament va decidir, des del mes de 
gener, obligar a les treballadores i treballadors de la neteja viària a portar en la 
butxaca del pantalons un geolocalitzador. 

La justificació d'aquesta mesura és perquè l'empresa pugui fer el seguiment, amb 
dades reals i en temps real, sobre si s'està complint amb les condicions del servei 
contractat i que poden ser exigides per part de l'ajuntament. 

Davant d'aquest fet i la situació creada, des del sindicat CCOO en consonància amb 
la resta de centrals sindicals amb representació en l'empresa volem fer algunes 
reflexions: 

1. La ciutadania de Girona té tot el dret a gaudir de la màxima qualitat en el 
servei de neteja de la ciutat i, per tant, exigir als seus  representants municipals el 
màxim compliment del servei. 

2. L'ajuntament té la responsabilitat d'oferir el millor servei de neteja possible a 
la ciutat i decidir quina es la millor forma d'aconseguir-ho dintre dels paràmetres de la 
legislació laboral i de la contractació pública. 

3. Per part de la representació sindical dels treballadors de la recollida 
d'escombraries i neteja viaria de Girona, sempre ha estat oberta a parlar  per poder 
aconseguir els objectius de la màxima qualitat en el servei. 

Dit això, volem remarcar alguns punts sobre l'actual situació: 

En aquests moments, són diversos els controls sobre els operaris de la neteja viària i 
el servei que realitzen, concretament són: 

Inspectors de l'ajuntament 

Empresa externa de control de qualitat  

Aplicació d'APP i grup de wasth'App d'AAVV 

Capatassos de l'empresa en els diferents torns de treball 
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GPS en els diferents vehicles de l'empresa de neteja  

Agents mediambientals 

Entenem que aquests controls tenen la seva raó de ser perquè l'administració vol 
maximitzar l'efectivitat del servei amb els recursos disponibles. 

Dins d'aquesta lògica, la darrera proposta de control és que han de ser els propis 
operaris els que duguin un geolocalitzador a la butxaca del pantalons. 

Des de CCOO valorem que, en cap cas, aquests objectius poden anar en detriment 
de les condicions de treball i els drets fonamentals de les persones treballadores de 
l'empresa. 

Des del primer moment ha estat polèmica la utilització d'un localitzador sobre de la 
persona. Tota la representació sindical de Girona+Neta (CCOO, UGT i CGT) han 
estat d'acord en la improcedència d'aquesta mesura. 

El Tribunal Constitucional ha establert que la limitació dels drets fonamentals del 
treballador per part de les facultats empresarials només pot derivar-se del fet que la 
pròpia naturalesa del treball contractat impliqui la restricció del dret. A més, indica   
que la constitucionalitat de qualsevol mesura restrictiva de drets fonamentals ve 
determinada per l'observança estricta del principi de proporcionalitat, que no serà 
vulnerat  si compleix els requisits següents: 

Judici d'idoneïtat: si la mesura és susceptible d'aconseguir l'objectiu proposat. 

Judici de necessitat: si és necessària en el sentit que no hi hagi una altra mesura més 
moderada per a la consecució d'aquest propòsit amb igual eficàcia. 

Judici de proporcionalitat estricte: si aquesta mesura és equilibrada, per derivar- se'n 
més beneficis o avantatges per a l'interès general que perjudicis sobre altres béns o 
valors en conflicte. 

De fet, d'acord al que estableix l'art. 4.2 e) de l'Estatut dels Treballadors, els 
treballadors tenen dret al respecte a la seva intimitat i a la consideració deguda a la 
seva dignitat en el desenvolupament de la relació laboral. El que explica que l'art. 
20.3 ET, després d'afavorir a l'empresari perquè adopti les mesures que consideri 
més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment de les obligacions 
laborals per part dels seus empleats, li imposa un límit en el deure de guardar la 
dignitat humana del treballador, en l'adopció i aplicació d'aquestes mesures. 

Per això, en cas que l'empresari faci servir aquests mitjans, autènticament invasius 
en el dret a la intimitat del treballador, haurà d'avisar prèviament d'això i assenyalar la 
fi pel qual ho estableix, i a més cenyir-se en el control al període corresponent a la 
jornada laboral i no a entrar en l'esfera privada i personal del treballador, si bé pel sol 
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fet d'establir aquests mitjans l'empresari està incorrent  en una falta de confiança "ab 
initio" i trencant la bona fe contractual que hauria  de prevaler en tota relació laboral. 

Entenem que la mesura de control de la plantilla de Girona+Neta amb 
geolocalitzadors personals, implementats a la persona (i no en una maquinaria o estri 
de l'empresa) representa una invasió en els drets a la Intimitat de la persona i no està 
justificat, ni per necessitat ni per proporcionalitat, tal com demana la jurisprudència 
del propi Tribunal Constitucional. 

Per tant, tot i fer l'esforç d'entendre els objectius de l'ajuntament, no podem estar 
d'acord amb aquesta mesura concreta per aconseguir-ho. 

Primer.- L'ajuntament es compromet a treballar per la qualitat de la neteja viaria de la 
ciutat. 

Segon.- A tal fi es cercarà sempre la col·laboració de la plantilla de l'empresa 
adjudicatària del servei i de la seva representació legal. 

Tercer.- Es buscaran sempre vies de millora del servei que no posin en risc la dignitat 
de les treballadores i treballadors del servei. 

Quart.- Es cercaran i aplicaran mesures substitutòries del control personal de GPS per 
part dels treballadors, tals com el que sigui la maquinaria o estris els  que portin el 
localitzador en cas de que l'ajuntament ho consideri necessari. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En aquest cas es tracta d’una 
altra moció ciutadana, de fet, de Comissions Obreres en motiu d’unes mesures 
respecte a l’empresa Girona+Neta. De fet, crec que ja heu vist una mica el 
funcionament com anava, jo vull donar de forma molt intensa la benvinguda al Pau, al 
Pau Gálvez, que li demano, si us plau, que passi aquí davant al faristol i que ens farà 
la proposta d’aquesta moció. Li recordo que té els cinc minuts aquests, però que si 
s’estén una mica no passa res, després els grups faran les seves reflexions i tindrà un 
altre moment després per respondre. Doncs molt benvinguts i endavant, Pau. 
 
Sr. Pau Gálvez (en nom de Comissions Obreres): Moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. Gràcies a regidors i regidores de l’Ajuntament. Primer de tot explicar..., 
seré molt breu perquè penso que el més interessant serà la moció, en el nostre cas, sí 
que la llegiré. Tot i que la presentem com a Comissions Obreres, aquesta moció és 
una moció de la plantilla de Girona+Neta, representada pels delegats que en aquests 
moments queden aquí davant, als quals agraeixo que m’hagin nombrat a mi portaveu 
d’aquesta moció i que en aquests moments, que eren molt poquets perquè la majoria 
també han hagut d’anar a treballar, és el que té també treballar de nit i treballar de 
tardes, i intentaré fer un preàmbul molt breu i després sí que llegiré, en aquest cas, la 
moció, perquè, insisteixo, aquesta moció és la moció de la plantilla de Girona+Neta. 
Primer de tot, parlar que per descomptat el servei de la neteja viària i la recollida 
d’escombraries és un dels serveis més complicats, a part dels més cars, que han de 
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gestionar els ajuntaments, que a això se li ha de sumar que a més és el servei que 
més fiscalitzat moltes vegades està per les ciutadanes i els ciutadans perquè és el que 
si es fa bé, tenen molèsties i si es fa malament, encara és pitjor. I, per tant, tots els 
equips de govern saben que tenen un maldecap amb aquest servei. Però que en 
aquest servei tenim unes treballadores i uns treballadors, uns professionals que dia a 
dia són els que es dediquen a mantenir la ciutat neta. Insisteixo, uns professionals que 
són els que es dediquen a mantenir les ciutats netes. Sempre, com en tots els grups i 
en tots els col·lectius humans, podem trobar aquell cigró negre, però una de les coses 
que sobretot defensem és aquesta professionalitat i que gràcies a aquestes 
treballadores i a aquests treballadors podem gaudir d’un servei que permet que les 
ciutats estiguin com estan de netes. 

És veritat que aquí hem d’entrar en el que és la gestió d’aquest servei. Fa molt de 
temps que als ajuntaments per diferents raons aquest servei va ser privatitzat i, per 
tant, aquí tenim diferents interessos. Per un cantó, el legítim interès de la ciutat 
representada pel govern municipal i els seus representants en què hi hagi un servei el 
més eficient possible, una empresa que ha de complir amb aquestes exigències, però 
que al mateix temps, si està aquí, és perquè vol tenir uns guanys, aquest és una mica 
també..., ha de tenir uns guanys i uns beneficis empresarials, i aquest és un dels 
interessos d’aquest joc quan es privatitza un servei, i uns treballadors, que no són 
treballadors municipals, perquè són d’una tercera empresa, però que de fet estan fent 
un servei municipal. I en aquesta doble característica tenen diferents pressions, per un 
cantó, la pressió lògica i normal dels veïns i veïnes del poble que moltes vegades a 
més tenen la relació directa amb ells i que els diuen el dia a dia de «escolta, aquest 
carrer què ha passat? Escolta, aquesta plaça. Escolta, aquest contenidor». I per un 
altre cantó tenen les ordres concretes de l’empresa, que és la que teòricament està 
gestionant el servei. Ho dic perquè gestionar això tampoc és tan fàcil, sembla que no, 
però és complicat. La fiscalització de la ciutadania és una necessitat, és a dir, aquí no 
venim a criticar que els ciutadans i les ciutadanes vulguin fiscalitzar el servei perquè 
precisament és el seu dret de tenir carrers nets, vull dir que la recollida de les 
escombraries sigui eficient, i el que aquí venim a fer és simplement això no pot passar 
per sobre de drets inalienables ja no dels treballadors, sinó dels ciutadans. 

Deixo aquí el tema. La majoria coneixeu la moció perquè una de les coses que hem 
volgut és parlar, tant amb el Govern municipal, que jo penso que ha trobat amb 
nosaltres –igual que nosaltres hem trobat amb ell– una via de negociació el més 
oberta possible, cadascú defensant els seus legítims interessos, però també hem 
parlat amb la resta de grups municipals que han volgut o han pogut parlar amb 
nosaltres. 

No m’enrotllo més, perquè els cinc minuts..., sinó després em foten bronca, i vaig a 
llegir la moció, que penso que és la que millor explica el que vol plantejar la plantilla de 
Girona+Neta. 

Exposició de motius. 
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L'empresa Girona+Neta a instàncies de l’Ajuntament va decidir, des del mes de gener, 
obligar les treballadores i els treballadors de la neteja viària a portar a la butxaca dels 
pantalons un geolocalitzador. La justificació d'aquesta mesura és perquè l'empresa 
pugui fer el seguiment, amb dades reals i en temps real, sobre si s'està complint amb 
les condicions del servei contractat i que poden ser exigides per part de l’Ajuntament. 

Davant d'aquest fet i la situació creada, des del sindicat Comissions Obreres en 
consonància amb la resta de centrals sindicals en representació de l'empresa volem 
fer algunes reflexions: 

La ciutadania de Girona té tot el dret a gaudir de la màxima qualitat en el servei de 
neteja de la ciutat i, per tant, exigir als seus representants municipals el màxim 
compliment del servei. 

L’Ajuntament té la responsabilitat d'oferir el millor servei de neteja possible a la ciutat i 
decidir quina és la millor forma d'aconseguir-ho, dintre dels paràmetres de la legislació 
laboral i de la contractació pública. 

Per part de la representació sindical dels treballadors de la recollida d'escombraries i 
neteja viària de Girona, sempre ha estat oberta a parlar per poder aconseguir els 
objectius de la màxima qualitat en el servei. 

Dit això, volem remarcar alguns punts sobre l'actual situació. En aquest moment, són 
diversos els controls sobre els operaris de la neteja viària i el servei que realitzen. 
Concretament són: inspectors de l’Ajuntament, empresa externa de control de qualitat, 
aplicacions d’APP i grups de WhatsApp amb associacions de veïns, capatassos de 
l’empresa en els diferents torns de treball, GPS en els diferents vehicles de l’empresa 
de neteja i agents mediambientals. 

Entenem que aquests controls tenen la seva raó de ser perquè l'Administració vol 
maximitzar l'efectivitat del servei amb els recursos disponibles. Dins d'aquesta lògica, 
la darrera proposta de control és que han de ser els propis operaris els que duguin un 
geolocalitzador a la butxaca del pantalons. Des de Comissions Obreres valorem que, 
en cap cas, aquest objectiu pot anar en detriment de les condicions de treball i els 
drets fonamentals de les persones treballadores en l'empresa. 

Des del primer moment ha estat polèmica la utilització d'un localitzador sobre la 
persona. Totes les representacions sindicals de Girona+Neta –Comissions, UGT, 
CGT– han estat d'acord en la improcedència d’aquesta mesura. 

El Tribunal Constitucional ha establert que la limitació dels drets fonamentals del 
treballador per part de les facultats empresarials només pot derivar-se del fet que la 
pròpia naturalesa del treball contractat impliqui la restricció del dret. A més, indica que 
la constitucionalitat de qualsevol mesura restrictiva de drets fonamentals ve 
determinada per l'observança estricta del principi de proporcionalitat, que no serà 
vulnerat si compleix els requisits següents: 
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Judici d'idoneïtat, si la mesura és susceptible d'aconseguir l'objectiu proposat. 

Judici de necessitat, si és necessària en el sentit que no hi hagi una altra mesura més 
moderada per a la consecució d'aquest propòsit amb igual eficàcia. 

Judici de proporcionalitat estricte, si aquesta mesura és equilibrada, per derivar-se'n 
més beneficis o avantatges per a l'interès general que perjudicis sobre altres béns o 
valors en conflicte. 

De fet, d'acord al que estableix l'article 4.2e de l'Estatut dels Treballadors, els 
treballadors tenen dret al respecte a la seva intimitat i a la consideració deguda a la 
seva dignitat en el desenvolupament de la relació laboral. El que explica que l'article 
20.3 de l'Estatut dels Treballadors, després d'afavorir a l'empresari perquè adopti les 
mesures que consideri més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment 
de les obligacions laborals per part dels seus empleats, li imposi uns límits en el deure 
de guardar la dignitat humana del treballador, en l'adopció i aplicació d'aquestes 
mesures. 

Per això, en cas que l'empresari faci servir aquests mitjans, autènticament invasius en 
el dret a la intimitat del treballador, haurà d'avisar prèviament d'això i assenyalar la fi 
pel qual ho estableix, i a més cenyir-se el control al període corresponent a la jornada 
laboral i no a entrar en l'esfera privada i personal del treballador, si bé pel sol fet 
d'establir aquests mitjans l'empresari està incorrent en una falta de confiança ab initio i 
trencant la bona fe contractual que hauria de prevaldre en tota relació laboral. 

Entenem que la mesura de control de la plantilla de Girona+Neta amb geolocalitzadors 
personals, implementats a la persona, i no en una maquinària o estri de l'empresa, 
representa una invasió en els drets a la intimitat de la persona i no està justificat, ni per 
necessitat ni proporcionalitat, tal com demana la jurisprudència del propi Tribunal 
Constitucional. 

Per tant, tot i fer l'esforç d'entendre els objectius de l’Ajuntament, no podem estar 
d'acord amb aquesta mesura concreta per aconseguir-ho. És per tot això que 
demanem al Ple de l’Ajuntament que aprovi els següents acords. 

Punt 1. L’Ajuntament es compromet a treballar per la qualitat de la neteja viària de la 
ciutat. 

Punt 2. A tal fi es cercarà sempre la col·laboració de la plantilla de l'empresa 
adjudicatària del servei i de la seva representació legal. 

Punt 3. Es buscaran sempre vies de millora del servei que no posin en risc la dignitat 
de les treballadores i treballadors del servei. 

Punt 4 i últim. Es cercaran i aplicaran mesures substitutòries del control personal del 
GPS per part dels treballadors, tals com el que sigui la maquinaria o estris els que 
portin el localitzador en cas que l’Ajuntament ho consideri necessari. 
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Si em queda un segon... No? (Veus de fons.) Bé, doncs solament dir: la posició, i per 
això vam posar-nos, diguéssim, en una posició que ens va portar a portar una moció, 
és que el geolocalitzador és una eina que com a eina no és ni bona, ni dolenta, però 
en el moment que aquesta eina entra en col·lisió amb el dret a la intimitat del ciutadà, 
ja sigui aquest ciutadà, un treballador o qualsevol altra persona, però en aquest cas un 
treballador, aquesta eina no pot ser utilitzada per allò que es vol fer, el qual ja ho hem 
dit, sí que ho trobem legítim, perquè ja ens van explicar que el que es volia era millorar 
controlant els carrers, això ho trobem legítim, però no el control al segon i en tot 
moment del treballador i treballadora. 

I ho deixo aquí abans que em fotin «bronca». 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Amb relació a la 
moció que ens han presentat, li agraïm a en Pau la seva explicació, sobretot més que 
la lectura, que efectivament la moció..., i a més fa dies que la tenim perquè aquest Ple 
s’ha retardat fins i tot una setmana i, per tant, fa molts dies que la tenim, jo abans 
d’entrar a la moció en si, sí que dir que a la Junta de Portaveus vam preguntar per 
aquesta moció i se’ns va dir que s’havia arribat a un acord amb els treballadors per 
part del regidor responsable de l’àrea, un acord que en Pau no n’ha fet referència en la 
seva intervenció, per tant, també a la part final m’agradaria que se’ns aclarís una mica 
en el sentit que si aquest acord és veritat ja és real, també saber-ho en aquest sentit, 
malgrat el meu grup donarà suport a la moció i ara explicaré el nostre posicionament. 
En Pau deia en la seva part final de l’explicació: «Com a instrument, un geolocalitzador 
no és bo ni dolent.» És veritat, però com quant a instrument xoca amb la intimitat de 
cada persona, llavors sí que aquest pot ser mal interpretat. I nosaltres ho compartim, 
ho compartim tant que fins i tot el meu grup comparteix que no hauria de portar un 
geolocalitzador ni el treballador, ni l’escombra del treballador, perquè m’entenguin. O 
sigui, el geolocalitzador ja el porten els diferents vehicles de l’empresa. És més, en la 
pròpia moció els sindicats, malgrat –i en Pau ho ha dit– ho presenta Comissions 
Obreres, però representa tots els treballadors, per tant, els propis treballadors entenen 
que sí que els vehicles portin aquest geolocalitzador, per tant, creiem que aquesta ja 
és una mesura prou potent. Igual com els inspectors de l’Ajuntament que han de fer la 
seva feina, només faltaria, els treballadors de Girona+Neta fan la seva feina, els 
inspectors de l’Ajuntament fan la seva part. Crec que l’aplicació d’App i els grups de 
WhatsApp amb les associacions de veïns va ser una bona idea i està funcionant 
correctament. En Pau deia a la seva intervenció i ho ha dit més d’una vegada, deia: 
«La ciutadania ens fiscalitza.» Bé, jo vull pensar o vull utilitzar una altra paraula i és: la 
ciutadania és exigent, és exigent amb un servei tan important com és la neteja de la 



131 
 

ciutat. Per mi fiscalitzador seria més l’instrument del geolocalitzador al treballador en 
concret. 

Clar, jo ja sé que demana més coses, la moció, i per tant, nosaltres compartim tots els 
punts, però sobretot els primers. Qui no comparteix que la ciutat estigui més neta? Qui 
no comparteix que les relacions entre treballadors i Ajuntament han de ser bones? Qui 
no ho comparteix? Tots ho compartim. Però la moció en si al que va és a l’últim punt, 
que és el quart, que és el tema del geolocalitzador i acaba dient: «Si l’Ajuntament ho 
considera necessari.» Bé, jo voldria aquí especificar «si l’equip de govern ho considera 
necessari», no l’Ajuntament com a tal. 

I ara tornaré a l’inici de la moció, diu Girona+Neta a instàncies de l’Ajuntament –de 
l’equip de govern, en aquest cas– va decidir. Per tant, home, segur que l’equip de 
govern pensa que us han de posar el geolocalitzador, no sé si a vosaltres o a 
l’escombra, però està clar que ells ho pensen. Un principi que nosaltres no compartim. 
Compartim les mesures que aquí també es donen per bones, que són sis, les 
compartim, entenem que s’ha de ser exigent, entenem que la professionalitat dels 
treballadors i treballadores no s’ha de posar en dubte, que hi ha d’haver confiança de 
l’empresa cap als treballadors i del propi plenari que representem a tota la ciutadania 
cap als treballadors del Girona+Neta. I amb aquesta opció de geolocalitzador creiem 
que efectivament el que es posa en dubte és aquesta confiança i això a nosaltres ens 
preocupa. 

A part de la jurisprudència i del que diu el Tribunal Constitucional, que aquí ja s’ha 
parlat, el primer que diu és «sempre que l’opció sigui susceptible d’aconseguir 
l’objectiu proposat». Bé, jo he de dir, Eduard, que ets el regidor responsable, 
vicealcalde, perdó, que de per si el geolocalitzador no et dona la seguretat. Perquè 
que estiguin localitzats els treballadors a quin carrer estan i a les hores que estan, no 
vol dir que la feina la facin bé, si poden haver estat a tots els carrers que havien d’estar 
a les hores que havien d’estar i el carrer està brut. A veure si ens entenem. 

Per tant, crec que possiblement hi ha altres mesures que estic convençuda que els 
treballadors estarien encantats d’acceptar i fins i tot propostes que poden fer ells que 
sí que ens donaria aquesta eficiència i eficàcia, que és la que tots busquem perquè jo 
dono per fet no només la professionalitat dels treballadors, sinó la voluntat de tots i 
cada un d’ells de donar el millor servei que puguin a tota la ciutadania de Girona. I, per 
tant, fer la seva feina ben feta com crec que qualsevol de nosaltres vol fer la feina ben 
feta des de la seva posició i des de les seves responsabilitats. I aquesta mesura de 
geolocalitzador en cap moment ajuda a si la feina es fa bé o es fa malament. Per tant, 
nosaltres donarem suport a la moció. Sí que ens agradaria saber si hi ha aquest acord, 
quin acord és, clar, evidentment si s’ha arribat a un acord amb els treballadors, també 
li donarem suport, com no podia ser d’una altra manera, perquè són els treballadors 
qui tenen més veu i qui tenen més a dir en aquest tema o en aquest conflicte. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Gràcies, Pau, per la 
presentació de la moció. Hi ha molts col·lectius professionals que tenen sistemes de 
localització, tant per supervisió de zones com per seguretat dels propis treballadors. 
Nosaltres entenem que tota mesura portada a terme de manera legal que afecti en 
positiu la ciutat i permeti una millor programació i gestió és positiva per al col·lectiu en 
general, però entenem i també compartim les queixes existents per part de la plantilla 
de Girona+Neta i considerem que hem de buscar solucions alternatives que 
aconsegueixin una millor gestió del servei, però clar, sense manllevar els drets bàsics 
dels treballadors. Agents comercials, conductors d’autobusos, conductors de camió i 
molts altres col·lectius ja tenen implantats sistemes de gestió i de geolocalització en 
els vehicles, però clar, és que l’estudi del moviment de la persona fins i tot quan pot 
tenir una agència o simplement per anar al lavabo creiem sincerament que és portar-
ho massa lluny. 

Volem entendre els dispositius com a eines restrictives de control, però entenent que 
els treballadors per regla general compleixen als seus llocs de treball, tenen 
responsabilitat i professionalitat, i el fet de portar o no portar un dispositiu localitzat al 
vehicle o en el material que utilitzen, en comptes de a sobre de la persona, doncs no 
hauria de suposar un problema. Perquè la localització pot millorar la seguretat, pot 
millorar la comunicació entre l’empresa i els treballadors, la gestió dinàmica i 
immediata, reestructurar les àrees de treball i els recursos disponibles també en temps 
real. Amb l’aparició d’aquests dispositius i d’aquestes eines creiem que la ciutat pot 
estar més comunicada, més coordinada i amb solucions més ràpides a les necessitats 
dels ciutadans. 

El nostre vot òbviament serà positiu per les solucions estudiades fins ara, doncs, que 
buscaran reubicar aquests dispositius a les eines que utilitzeu per fer la vostra feina, o 
als vehicles, i no a les persones. Aquest és el compromís que l’equip de govern ha 
adoptat amb vosaltres, amb els treballadors, i creiem que aquest és el compromís que 
ha de complir. Segons ens heu fet arribar a nosaltres, si en tres mesos no s’ha trobat 
cap suport per ubicar tots aquests geolocalitzadors a l’escombra dels treballadors, 
s’haurà de col·locar en el carro que vosaltres porteu i aquesta em sembla una bona 
solució sempre que a vosaltres us sembli una bona solució per poder desenvolupar la 
vostra feina de manera correcta i sense que us generi cap tipus d’incomoditat. 

Per tant, teniu tot el nostre suport. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC – CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres donarem 
suport també a aquesta moció, volem agrair que els representants dels treballadors es 
dirigissin al nostre grup municipal i a d’altres per explicar-nos quin era el motiu de 
presentar aquesta moció. Hem de dir que quan es va presentar a l’equip de govern la 
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geolocalització dels treballadors a nosaltres no ens va agradar massa aquesta solució 
primer perquè es donava a entendre que el problema de la no neteja suficient a la 
ciutat anava vinculada al control dels treballadors i aquest és un argument que a 
nosaltres particularment ens va molestar. Que s’apliqui a aquest conjunt de 
treballadors i no a d’altres de l’Ajuntament és que tenim un problema de fons i ens va 
donar la sensació que no es volia abordar aquest problema de fons i que posant 
aquesta mesura de geolocalització amb això automàticament milloraria la neteja a la 
ciutat de Girona sense voler abordar quin era realment el problema. Sabem que en 
aquesta empresa, almenys des del nostre punt de vista, no hi ha els recursos humans 
necessaris o suficients per tal de tenir la qualitat de neteja que volem i que estava 
establerta en el plec de clàusules. Per tant, des del nostre punt de vista, posar aquest 
tipus de solució de control a la ruta del treballador i al propi treballador sense assumir 
si la plantilla és suficient o no i si hi ha d’haver aquest augment de recursos humans, 
és equivocar l’estratègia des del nostre punt de vista. 

En tot cas, és cert que en la Junta de Portaveus se’ns va plantejar el dubte que 
expressaven les portaveus, la senyora Veray i la senyora Míriam, que no sé si ho ha 
plantejat, de si vostè, el regidor encarregat, el senyor Berloso, en Junta de Portaveus 
ens va traslladar que hi havia un principi d’acord d’augment de la plantilla i fins i tot 
d’estudiar on posar el geolocalitzador fora del treballador, no enteníem per què els 
treballadors continuaven mantenint la moció, li vàrem suggerir, com crec que va 
passar, que es reunís amb ells per desfer aquest malentès. A nosaltres també ens 
agradaria saber si aquest acord va en la línia –ja he entès que sí– de la geolocalització 
ubicar-la en l’escombra o en el carro. Tot i que jo també li dic que la geolocalització per 
nosaltres no solucionarà el problema, però en tot cas apartar-la del treballador per un 
costat, i per l’altre, si hi ha aquest principi d’acord d’augment de la plantilla que per 
nosaltres sí que és un dels problemes fonamentals pels quals no hi ha aquesta qualitat 
desitjada en la neteja de la ciutat de Girona. Perquè ens deien els treballadors, i és 
així, finalment el geolocalitzador marca la ruta però no la qualitat de la neteja, que és el 
que volem tots. I si hi ha rutes excessivament llargues, el geolocalitzador li dirà que el 
treballador ha fet els deu o onze quilòmetres, però finalment a totes llums són massa 
quilòmetres perquè hi hagi una bona qualitat de neteja. 

És per tots aquests motius i a l’espera de la resposta que el nostre grup municipal 
donarà suport a aquesta moció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Granados... 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP – Crida per Girona ): Gràcies, senyora 
alcaldessa. Bona tarda, Pau. Bona tarda, companys i companyes. Davant aquesta 
moció que presenten els treballadors de l’empresa Girona+Neta, el nostre Grup CUP - 
Crida per Girona votarà que sí. Aquesta debat no s’hauria d’haver començat. 
L’Ajuntament és el que demana l’empresa subcontractada la instal·lació d’un GPS a 
cada persona treballadora, no (...) l’Ajuntament que ja n’hi ha prou de mecanismes de 
control cap als treballadors i les treballadores que ja havien explicat en aquesta 
moció? El que jo defenso d’aquesta moció el que necessitem és remunicipalitzar 
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aquest servei i que ajudarem en aquestes propostes, (...) tindrem més control, més 
qualitat i més avantatges per als col·lectius dels treballadors i abaratint els costos que 
suposa tenir un servei de neteja viària subcontractat. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC – MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, des del Grup 
d’Esquerra-MES votarem a favor d’aquesta moció agraint a en Pau la presentació que 
ha fet i la dedicació que va tenir per explicar-nos quina era la situació i la realitat i una 
mica plantejar la moció aquesta que volíem presentar que està molt ben presentada i 
molt ben explicada i molt amable, diguéssim. 

Entenem que la proposta que va fer el Govern de cara a posar aquests 
geolocalitzadors no va enfocar exactament quin era el problema. Per què? Doncs 
perquè ja s’ha dit abans, no garanteix que la feina s’hagi fet, l’únic que garanteix és 
que s’han respectat uns recorreguts pactats i de tota l’explicació que ens van fer ens 
va quedar una idea clara, que és que possiblement el que cal és una millor 
organització de la feina i possiblement que falta més personal per poder fer aquesta 
feina, perquè en alguns casos ens explicaven que les rutes que es marcaven eren tan 
extenses que en el moment que es plantejava es deia: feu només al voltant dels 
contenidors i, clar, tot el recorregut que hi ha entre un contenidor i l’altre no tenien 
temps de netejar. I després si les diferents inspeccions que hi ha de controladors, 
etcètera, veien que el tros no s’havia netejat, però en realitat la feina que s’havia 
encomanat no era aquesta, sinó que pel llarg del recorregut el que havien de fer era 
netejar amb unes zones concretes, possiblement aquesta descoordinació i 
possiblement per manca de personal, doncs, no s’acabava de fer bé la feina. 

Entenem que si els treballadors estan d’acord que el geolocalitzador es pot posar en 
alguna altra eina de treball i ells hi estan d’acord, és un inici per poder trobar una 
solució i emplacem el Govern que tiri endavant i que intenti arribar a acords. 

Gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Primer saludar els 
membres del comitè d’empresa, que anem tenint cada més trobades, saludar-los, que 
estan aquí asseguts a la bancada i en Pau, com a representant del comitè d’empresa. 
Abans de passar a contestar la moció dels companys de Girona+Neta, aquí han 
aparegut per banda dels diferents grups qüestions que d’alguna manera han fet 
preguntes i no s’han cenyit, diguem-ne, al que és la moció. Simplement aquesta 
contracta no està feta d’aquest govern, aquesta contracta es va tancar al govern 
anterior pocs dies abans de les eleccions. Per tant, si falta o no falta personal, que sí 
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que hem arribat a una conclusió perquè cada més ens anem reunint, no és que ni 
l’empresa, ni nosaltres..., ni l’empresa incompleix, ni nosaltres tampoc, perquè el 
personal que es contempla en els plecs és el que tenien. I sí que és veritat que tenint 
en compte les recomanacions dels 4.500 metres, mil més, mil menys, doncs vàrem 
arribar a la conclusió i a l’acord –comitè, empresa i Ajuntament– que falten quatre 
persones. Aquí ara s’està estudiant, acabant d’estudiar per banda de Secretaria qui és 
que s’ha de fer càrrec del cost d’aquestes quatre persones. D’això en són sabedors al 
comitè d’empresa. 

Per altra banda, respecte als geolocalitzadors, mai sempre nosaltres com a 
Ajuntament hem manifestat que no és per cap control, sinó simplement i perquè algun 
de vostès en algun moment ens han dit «pel carrer aquest no passen». Ja sabem que 
nosaltres en aquesta..., podem demostrar en favor dels treballadors que hi han passat, 
una altra qüestió és la qualitat de neteja, si l’han fet o no l’han fet, però no hem buscat 
res més que la transparència per poder demostrar als ciutadans i després persones de 
l’oposició que ens diguin «no hi han passat», poder demostrar que han passat, en 
favor dels treballadors. 

Dit això, nosaltres volem anunciar la nostra intenció de vot favorable a la moció que ha 
presentat. Per què? perquè amb això donem compliment –i aquí contesto també la 
pregunta de la senyora Veray i d’algun altre que ha intervingut–, amb això donem 
compliment als acords arribats a la reunió del dia 16 d’abril que va mantenir 
l’alcaldessa, la senyora Marta Madrenas, la senyora Aurora Huerga, secretària general 
de Comissions Obreres de Barcelona, el senyor Bartomeu Compte, secretari general 
de Comissions Obreres de la ciutat de Girona, el propi senyor Pau Gálvez, secretari 
general de sectorial, amb la qual cosa Girona+Neta està allà... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyor Berloso... 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Perdó, ja aniré ràpid. Un representant del sindicat 
de Comissions Obreres, del comitè, el senyor Calixto Gómez, i després jo mateix. El 
que es va acordar, buscar algun altre sistema de seguiment de les rutes d’escombrada 
manual col·locant els dispositius en eines o maquinària que utilitzin els treballadors, 
sempre que el resultat obtingut garanteixi l’objectiu inicial de transparència envers el 
ciutadà, i de seguiment de les rutes per millorar l’eficàcia del servei d’escombrada 
manual. Només voldria... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyor Berloso... 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, un moment, si us plau. Només voldria 
afegir que en el paràgraf 18 de la part expositiva i que no el llegiré per falta de temps, 
tot el que es demana s’ha complert i es va respondre amb les cartes que es va dirigir 
al president del comitè d’empresa de data 13 de juliol i 24 d’octubre. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs ara el 
senyor Gálvez no sé si vol fer alguna reflexió final. 

Sr. Pau Gálvez: Donar les gràcies a tothom per la suposada aprovació de la moció, 
espero, d’aquí un moment. A la senyora Veray, dir-li que vam intentar posar-nos en 
contacte, de fet, i per això vostè no ha tingut més informació, però nosaltres vam fer 
l’esforç de poder arribar a tots els grups. I també, per què no, donar-li les gràcies al 
Berloso pel tarannà negociador, con nuestros más y nuestros menos, que algun 
tancament de porta hem tingut, però bé, al final, si arribem a bon port, això és el que 
volem tots. 

Gràcies a tothom! 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ja pot prendre 
seient. Molt bé, doncs moltes gràcies i passaríem a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 
Senyor secretari... 
 
Sr. Vicenç Estanyol Bardera (secretari delegat): S’aprova, per tant, per unanimitat 
la moció en motiu de les mesures de l’empresa Girona+Neta proposada per l’entitat 
Comissions Obreres. 
 
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. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

 



137 
 

MOCIONS: 

24. Moció que presenta el Grup Municipal de PSC-PM referent a Apadrinem 
Espais Públics: una proposta educativa de participació ciutadana. 

Com diu la Llei de drets i oportunitats de la infància i adolescència de Catalunya 
(14/2010), els poders públics han de promoure els drets dels infants i adolescents a 
participar activament en la construcció d'una societat més justa, solidària i 
democràtica. 

La participació ciutadana, com altres formes de compromís cívic amb la ciutadania, 
requereix un llarg procés d'ensenyament aprenentatge que s'inicia des de petits a la 
família, a l'escola i al municipi. Promocionar-la, a més d'un dret, és una oportunitat per 
a l'enfortiment dels vincles comunitaris, la millora de la convivència i la cohesió social. 

L’Ajuntament de Girona, amb la voluntat de ciutat educadora, ofereix un conjunt de 
recursos educatius que inclouen visites, itineraris, tallers i audicions per a tota la 
ciutadania, i de manera especial per als centres educatius. La proposta que aquí es 
planteja hi vol contribuir, tot cercant el compromís del centre educatiu i mobilitzant 
diferents agents de l'entorn municipal: entitats, representants polítics, servei de 
registre, brigades municipals, Arxiu Municipal i l'UMAT. 

L'objectiu és donar rellevància a les opinions d'una part de la ciutadania, els alumnes 
implicats, que són ciutadans d'avui que poden aportar idees per solucionar els 
problemes del seu entorn. 

El centre educatiu que hi vulgui participar haurà d'incloure l'activitat dins el Pla anual 
del centre, amb l'aprovació del Consell Escolar i el nomenament d'un coordinador 
responsable educatiu. "Apadrinem un espai públic" comporta fer un estudi, recollir 
documentació, fer enquestes i entrevistes, plantejar propostes de millora, presentar 
una sol·licitud municipal, programar visites institucionals, que les brigades executin les 
millores i una jornada final. Sempre respectant la part essencial dels elements i amb el 
vistiplau dels responsables municipals. 

L’Ajuntament, per mitjà del servei de recursos educatius, en farà el seguiment 
(brigades, rètol informatiu i visites institucionals). 

Principis (que regeixen l'activitat) 

La participació està vinculada a la transformació real de la ciutat, mitjançant projectes i 
propostes consensuats _diàleg, escolta, negociació_, tenint en compte el punt de vista 
d'altres actors rellevants i aprofitant projectes i recursos existents (com ara el projecte 
educatiu i ciutadà "Apadrinem escultures" dels Amics de la Unesco, que vol apropar el 
parc escultòric a la ciutadania) 

Objectius 
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Fomentar la participació, promocionar els drets dels joves i infants, educar en el joc 
democràtic, millorar les competències dels alumnes (pensar i argumentar, 
desenvolupar l'esperit crític, responsabilitat amb els afers col·lectius, capacitat de 
compromís), millorar l'organització interna de l'Administració local, fer una ciutat a la 
mida de tothom, fomentar que els joves i els infants coneguin la ciutat, participin en la 
seva construcció, i en gaudeixin. Finalment, que tots els actors implicats coneguin més 
i millor el funcionament de l’Ajuntament 

Establir com a oferta educativa de la ciutat l'activitat "Apadrinem espais públics", 
mitjançant la participació dels centres educatius de la ciutat amb el compromís, per 
part de l’Ajuntament, de fer el seguiment i dur a terme la millora de les propostes 
consensuades entre els alumnes, els serveis tècnics i els responsables municipals i 
amb la participació de l'Arxiu Municipal i l'UMAT. 

Fer una prova pilot del recurs el curs 2018/19 amb la participació d'un grup escolar 
d'un institut públic de la ciutat. 

Fer arribar, des del centre educatiu, les propostes de millora durant el primer trimestre 
del curs escolar (bancs, papereres, font, neteja de grafits, neteja de solar, il·luminació, 
rètol explicatiu i mobiliari) per incloure-les als pressupostos municipals. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Passaríem ara ja a les 
mocions dels grups municipals, en concret, la número 24, que la presenta el Grup 
Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Endavant, senyor Rodríguez. 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC – CP): Moltes gràcies. Com s’ha dit abans, 
l’educació té diversos vessants, o els hauria de tenir, quan parlàvem de la (...) per 
exemple, i un dels quals pot ser o ha de ser, creiem, la participació ciutadana i el 
coneixement i la complicitat amb la ciutat. Per tant, el recurs educatiu que proposem 
als centres educatius, «Apadrinem espais públics», vol contribuir humilment a la 
voluntat manifesta del consistori, com a ciutat amiga de la infància, de promoure 
activitats de participació on es pugui treballar d’una manera global, educativament 
parlant, evidentment amb la complicitat de l’Ajuntament. 
El centre educatiu que hi vulgui participar haurà de tenir en compte que s’ha d’aprovar 
en el pla anual del centre amb l’aprovació del consell escolar, per tant, no és una 
decisió que no hagi de tenir en compte la comunitat educativa, sinó el contrari. I els 
alumnes podran conèixer l’espai, estudiar-lo, fer propostes de millora respectant el 
disseny i l’estructura d’aquell espai i presentant a l’Ajuntament les possibles propostes 
que, per posar algun exemple, seria netejar graffitis, fer neteges del solar, algun 
aspecte del mobiliari malmès, etcètera, sempre fent un registre d’entrada. I així 
ensenyem als alumnes a participar en aquest sentit, i si és el cas i es vol recepció per 
part de l’alcaldessa o de la regidora o regidor corresponent i una celebració final. 
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L’Ajuntament, doncs, hi ha de posar la voluntat de fer-ho, hi ha de posar algun 
coordinador, que proposem que sigui una persona de La Caseta, hi ha d’haver un 
vistiplau tècnic i polític, hi ha d’haver una execució dels aspectes consensuats i un 
reconeixement final que amb algunes experiències que s’han fet sol ser una placa 
explicativa on es reconeix que l’Ajuntament i aquell institut han fet propostes de 
millora. Com es diu a les propostes d’acord, el curs vinent, si és que s’acceptés, ja hi 
hauria un institut interessar a fer-ho, per tant, podria ser una prova pilot i, si tot va 
endavant, estem segurs que pot esdevenir una eina de participació i implicació que 
acostarà més la ciutadania a l’Ajuntament. 

Per acabar només dir que això no és ben bé un invent perquè prové d’unes 
experiències d’Itàlia i després a Tarragona, com vostès saben, tenen molt de patrimoni 
cultural, però aquesta proposta que fem d’«Apadrinem espais públics» l’hem fet 
gironina i, per tant, té una visió més urbanística i social. 

Per tot plegat, si us plau, espero que votin afirmativament aquesta proposta 
d’apadrinament. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
compartim el fons i l’ànim d’aquesta moció, com ja li vam dir al senyor Rodríguez, 
creiem que tot el que siguin noves maneres de participació o millora en la participació 
d’aquesta ciutat, benvinguda sigui. Efectivament començar amb una prova pilot ens 
sembla raonable i veure com va evolucionant i tot allò que des d’un bon principi potser 
no acabi de quadrar i que hàgim d’anar perfilant. 

Jo l’únic que demano és el compromís del partit que ho presenta, però també d’altres 
que suposo que li donaran suport, i si surt aprovat, i és el compromís de no fer el que 
estem fent en aquesta ciutat durant els darrers mesos, que és polititzar-ho tot. I, per 
tant, que aquest projecte d’«Apadrinem espais públics» no es converteixi un cop més 
en un tema polític i, per tant, aquests espais acabin convertint-se en una cosa molt 
diferent que és el sentir de la moció que estic convençuda que vostè presenta avui, 
senyor Rodríguez. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Bona nit a totes i 
a tothom. La participación ciudadana en la vida municipal es un elemento positivo que 
aunque se ha ido perdiendo ha tenido gran peso en la vida social y cultural de nuestra 
ciudad. Últimamente, no obstante, la pérdida de los valores de comunidad y 
ciudadanía y el crecimiento de comportamientos y actitudes más individualistas, ha 
comportado un crecimiento de la distancia entre la ciudadanía y los representantes e 
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instituciones públicas. A todo esto, por supuesto, debemos añadir el descrédito de las 
instituciones y de la clase política, descrédito que ha crecido a un ritmo imparable en 
los últimos años, bien por casos de enriquecimiento personal, bien por no saber 
defender el interés común por parte de determinados representantes o alcaldes. Por 
estos elementos entendemos que la introducción de valores de respeto, propuesta y 
mejora de ciudad, la detección de necesidades y la puesta en valor de las mismas son 
buenas iniciativas que pueden hacer que nuestros jóvenes crezcan o refuercen los 
valores comunes de respeto y de estima hacia la ciudad. Se reafirma el orgullo de 
pertenencia y se crea un recuerdo colectivo de mejora de la ciudad y del conocimiento, 
proyección y apoyo a las funciones del Ayuntamiento. 

Nuestro grupo municipal votará a favor de esta moción por lo que tiene de 
recuperación de valores, de restablecimiento de dinámicas, dinámicas positivas para 
Girona, de mejora del proyecto común de conocimiento de la ciudad, de transmisión 
real de aquello que los jóvenes buscan y valoran en el día a día en sus barrios. En 
definitiva, de hacer una Girona más cercana, una Girona más de todos. 

Gracias. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, la senyora 
Costa. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
d’entrada dir que el nostre grup municipal votarem a favor de la moció... (Veus de 
fons.) La moció ja explica a bastament el que pot representar la iniciativa. La finalitat 
del programa és fomentar la motivació de l’alumnat com a protagonista del seu propi 
procés d’aprenentatge a partir del treball interdisciplinari sobre els espais públics de 
l’entorn, estratègicament és la utilització dels espais públics com a recurs didàctic. 
També l’ús d’una metodologia de treball cooperatiu i la realització de debats interns 
entre l’alumnat en relació amb l’element apadrinat. Els projectes poden ser molt 
enriquidors perquè permetran als estudiants adonar-se del que costa mantenir i 
embellir els espais i conscienciar-nos tots plegats que si volem viure en un entorn net i 
gaudir-lo, cal cuidar-lo. 

En la proposta que has fet, jo també la duia, que això em sembla que no sortia a la 
moció, que era que figuri un espai al lloc apadrinat que... Bé, doncs no recordo haver-
ho llegit i jo ho portava com a proposta, que a cada espai hi hagi un cartell amb el nom 
de l’escola que l’hagi apadrinat amb l’enllaç a l’espai web de l’escola amb la informació 
sobre el projecte d’apadrinament. Jo sincerament quan he sentit el grup municipal del 
PP i de Ciutadans he pensat si és que m’havia llegit la moció al revés, perquè realment 
trobar-hi un punt de politització en aquesta moció..., jo no l’hi veig, però... No, però sí 
que ha dit vostè que no aprofitéssim aquesta activitat per polititzar, i jo sincerament no 
l’hi veig aquí. I espero que el Grup de Ciutadans no hagi vist aquí l’oportunitat de 
treure allò que tant li molesta perquè tampoc li  (...) que la proposta vagi per aquí, 
perquè també el sentit se li ha donat una mica cap a aquesta banda. 

En fi, moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Poch... 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC – MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Anunciar que el Grup 
d’Esquerra-MES votarà a favor d’aquesta moció. Quan l’estava llegint, vaig recordar 
una iniciativa que vam portar a terme la legislatura 2007-2011 que tenia molts 
elements en comú amb aquesta moció, que era que en aquell moment vam intentar 
promocionar la bústia d’avisos. Després vam fer un recurs educatiu que estava a 
disposició de totes les escoles que el que pretenia és que els nens prenguessin 
consciència que la ciutat és de tots i que si hi ha coses que estan malament, doncs hi 
ha eines de participació com la bústia d’avisos de cara que es puguin posar en 
contacte amb l’Ajuntament, que és un ajuntament que és proper, que t’escolta i que et 
dona solucions. I a partir d’aquí, es feien uns treballs bàsicament en espais públics i es 
mirava els diferents elements que s’havien de millorar dels espais públics i acabava 
que cada grup de treball feia un avís a la bústia d’avisos de cara que veiessin quin és 
el funcionament. Té certs punts de coincidència. 

Estem totalment d’acord, estem parlant de participació, estem parlant dels espais 
públics que són espais de tots, de convivència, i que hem de preservar i que tots 
estem allà per intentar millorar-los. I aquesta proposta de moció compleix tots aquests 
elements i, per tant, hi votarem a favor. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Abans de res, com li 
vaig indicar, no votarem a favor, ens abstindrem i els motius que ens porten a 
l’abstenció, alguns han sortit de manera indirecta al debat avui al Ple i d’altres els vaig 
transmetre en persona a peu de carrer el dia que vam estar comentant aquesta 
qüestió. Per què una abstenció? Primera perquè la mateixa moció ja parla de fer una 
prova pilot de manera immediata. Els recursos educatius han d’entrar aquest mes de 
juny. Crear la figura d’un coordinador específic per aquest nou recurs educatiu, 
evidentment no hi som a temps material per poder-ho fer. I evidentment li puc ben 
assegurar i li pot confirmar a la tinenta d’alcalde d’educació que actualment a La 
Caseta la gent que està treballant està fins a dalt de feina i evidentment crear un 
recurs educatiu d’aquestes característiques, si el volem fer bé, perquè quant a principi 
ja li vaig dir que em semblava molt oportuna la proposta, ho hem de fer tenint-ho en 
compte i amb temps suficient. Això no vol dir que no li digui que la prova pilot es pot fer 
l’any vinent, però d’entrada com ho plantegen vostès a la moció ja en el recurs 
educatiu 18-19 que s’han de presentar aquest mes de juny i crear la figura d’aquest 
tècnic i aquest coordinador que realment el reguli, ho veig bastant complicat per no dir 
gairebé impossible. 

Segon tema. També li vaig comentar i em sorprèn perquè tots els que estem aquí hem 
donat suport al tema de participació, però jo els recordo el moment actual que hi ha el 
consell d’infants, el consell d’adolescents, l’Apadrinem escultures, hi han recursos 
educatius ja destinats a aquesta qüestió, hi han uns processos participats on hi 



142 
 

intervenen els veïns, hi ha també associacions de veïns que estan duent aquesta feina 
participativa per demanar com s’ha d’actuar en determinats barris, hi han polítiques 
d’urbanisme i mobilitat a la pròpia ciutat, hi han uns pressupostos municipals... Hi ha 
tot un seguit d’eines que evidentment, i jo ho manifestava i li vaig manifestar al senyor 
Quim en el seu moment quan vam estar parlant que crec que si tirem endavant això, 
fem un reglament que especifiqui clarament quin és l’abast que es vol arribar. Ara jo 
imagino que tots hem assistit a reunions de processos participats entre veïns que 
actuen en determinats àmbits de la ciutat que poden portar confrontació en decisions 
que prenen determinats alumnes d’un institut en el mateix pla. És a dir, compte que 
quan volem fomentar la participació a vegades no creem inclús competència entre la 
pròpia participació, que a vegades això ens faria retrocedir en la fita que ens proposem 
tots plegats. 

Això no vol dir que la idea no sigui molt interessant, molt interessant, però entenem 
que..., i ho ja em vaig brindar i li vaig dir que jo estava plenament disposat –i estic 
convençut que parlo en nom també de la tinenta d’alcalde d’educació– que ens posem 
a treballar tots conjuntament per establir quin és l’àmbit d’actuació. Ho dic per evitar..., 
jo he fet comentaris a determinades entitats i associacions i evidentment diuen «bé, 
però després quin és el nostre paper? Perquè si per unes escoles ja estan actuant en 
un determinat àmbit...» Jo li dic en aquest sentit, evitem que la fita principal de la 
participació pugui generar confrontació entre ells, posem-nos a treballar, si vol ens 
asseiem, estudiem quin reglament, quin abast i com ho podem articular perquè no 
afecti la resta d’àmbits participatius que tenim establerts. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Rodríguez, si vol fer alguna reflexió... 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC – CP): Bé, doncs moltes gràcies pels que heu 
aportat algunes idees i que votareu favorablement, i els que no, també. En tot cas, 
quan s’ha portat aquesta experiència no s’ha necessitat una gran infraestructura, ho 
dic per..., començant pel final, nomenar un coordinador o una coordinadora és 
relativament senzill, si no hi ha temps es pot fer a l’època que sigui, però li dic, no és el 
típic recurs educatiu que ha d’oferir La Caseta quant al fet que té tots els serveis 
organitzats i els alumnes hi van de manera passiva, entre cometes, sinó que és un 
recurs que es proposa que sigui el mateix centre educatiu el que hagi de fer gairebé 
totes les gestions. El coordinador, simplement és fer-li demandes concretes siguin 
temes d’informació per l’Arxiu Municipal, siguin temes per la brigada un cop s’hagi fet 
l’estudi si s’han de portar a terme, etcètera. Per tant, no és un tema, diríem, que 
comporti una gran mobilització de persones, sinó que és una persona que sàpiga 
dirigir els esforços. 

Quant al rètol que deien final, doncs ja suposo que poder no ho ha sabut veure, però 
efectivament es poden fer de diverses maneres, però una d’aquestes és el que deia 
vostè de fer un cert reconeixement a la feina que s’havia fet. I la diferència amb la 
bústia d’avisos, doncs és que es fa treballar d’alguna manera, de manera directa amb 
l’arxiu, amb les brigades, amb la UMAT, per tant, té una vocació transversal amb 
l’Ajuntament. 
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I sobre tot això, que els alumnes sobretot vinguin aquí, que facin el registre d’entrada, 
que parlin amb l’alcaldessa, que parlin amb la regidora, que es puguin reunir, si convé, 
en aquest saló de plens... Les experiències que s’han fet han sigut molt positives i 
quan jo he sentit nois i noies que diuen «això l’Ajuntament no ho farà mai», i han vist 
que de totes les propostes se’n fan algunes, perquè han de ser consensuades i han de 
ser tècnicament possibles, crec que ja val la pena per aconseguir un millor respecte i 
un coneixement de la ciutat. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Vicenç Estanyol Bardera (secretari delegat): Per tant, resta aprovada per 
majoria absoluta la moció que presenta el Grup Municipal PSC referent a «Apadrinem 
espais públics: una proposta educativa de participació ciutadana» amb el vot favorable 
dels grups municipals d’Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit Socialista de Catalunya, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres i Partit Popular de 
Catalunya, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Convergència i Unió, integrat 
per deu membres. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

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

S'ha desestimat la proposta següent: 

En els últims anys la ciutat de Girona ha incrementat en desenes de milers de metres 
quadrats les grans superfícies comercials a la ciutat. La zona del Parador del Güell, en 
què s'ha afectat la biodiversitat de les Hortes de Santa Eugènia, el futur Leroy Merlin a 
l'Avellaneda o l'increment desproporcionat de metres quadrats comercials de l'Hipercor 
a la Plaça Salvador Dalí en són els exemples més coneguts. Durant les dues últimes 
legislatures la política de promoció del comerç de proximitat s'ha estancat mentre el 
Govern ha avalat i liderat grans operacions urbanístiques perquè grans cadenes 
vinguin a la ciutat. Aquesta és una política que, de fet, no ha rebut cap limitació i 
l'equip de govern té intenció d'aprofitar totes les possibilitats de l'actual planejament 
per tirar endavant tants anys com calgui aquest model de desenvolupament comercial i 
econòmic a Girona. 

La implementació de desenes de milers de metres quadrats de grans superfícies 
comercials té diferents afectacions al dia a dia de la nostra ciutat. En primer lloc, 
significa una aposta per un model comercial que és a les antípodes del model de 
comerç local, de proximitat i de barri, imprescindible pel teixit socials, participatiu i 
veïnal dels nostres barris. En segon lloc, i en alguns casos, la urbanització d'aquests 
espais ha afectat negativament la biodiversitat i el medi ambient de la ciutat com és el 
cas del Parador del Güell. En tercer lloc, aquest model implica una aposta per la 
mobilitat motoritzada i unipersonal que dificulta la mobilitat sostenible i incrementa la 
contaminació atmosfèrica. Finalment, i en alguns casos, aquesta aposta ha significat 
també la venda de terrenys públics que podien haver anat destinats a usos socials 
com ara el parc d'habitatge públic que presenta mancances clares com a 
conseqüència de la política equívoca de l'equip de govern en aquest àmbit. 

Ha arribat el moment de definir quina és la ciutat que ens imaginem per un futur a 
partir de criteris com el de la mobilitat, el medi ambient, el teixit de barri i el comerç de 
proximitat. Aquesta definició urbanística ha d'anar acompanyada també dels criteris 
socials i ambientals imprescindibles que no es van tenir en compte a l'hora d'aprovar el 
Pla General ara fa quasi 20 anys. 

1.- Suspendre durant un any i tal com preveu l'article 73 del Text Refós de la llei 
d'Urbanisme de Catalunya les llicències per a grans superfícies comercials. 

2.- Estudiar la modificació del planejament urbanístic de la ciutat durant aquest temps 
amb l'objectiu d'actualitzar el model de ciutat de futur a partir de criteris socials, 
ambientals, urbanístics i de promoció del comerç de proximitat. 

3.- Acordar que els terrenys de titularitat pública s'utilitzaran per finalitats públiques 
com poden ser equipaments, vials o habitatges. 
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4.- Prendre el compromís d'incrementar la partida pressupostària destinada a la 
promoció del comerç local i de barri que viu avui en una situació precària i de perill. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Passaríem al punt de l’ordre 
del dia número 25. En aquest cas, que és una moció que presenta el Grup municipal 
de la CUP - Crida per Girona i la substancia el senyor Salellas. 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. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Com que sé que 
anem tard, procuraré ser ràpid. Aquests dies passejant per Girona que hi havia molta 
gent m’he trobat més d’un comerciant, diríem, de tota la vida de la ciutat, gent que fa 
temps que es dedica al comerç a la ciutat, i tots ells em comentaven una mateixa 
preocupació, que era l’explosió de grans superfícies comercials que hi ha a la ciutat, 
parlaven del Leroy Merlin, de tot el tema del Parador del Güell i em mostraven la seva 
preocupació per la situació precària que viu o que viurà o que preveuen que viurà el 
comerç i com cada vegada aquesta diferència i aquesta priorització vers les grans 
superfícies comercials és més una costant en aquesta ciutat. 
I crec que tenen raó en aquest sentit, en d’altres puc discrepar a vegades amb aquests 
comerciants, però amb aquesta crec que tenen raó. Perquè en els últims anys el 
govern de Convergència, de Convergència i Unió, del PDECat, no sé si de Junts per 
Catalunya o com n’hi hem de dir, ha destinat o ha tirat endavant més de 50.000 metres 
quadrats en grans superfícies comercials a la nostra ciutat. Totes elles a més se n’ha 
vanagloriat,(...) així i ho ha presentat com a projectes positius i, diguéssim, de futur per 
a la nostra ciutat. 

Nosaltres això més enllà de com afecta el comerç, el teixit comercial del centre de la 
ciutat, però també dels barris hi veiem altres problemes com, per exemple, que 
incrementa la mobilitat mobilitzada de la nostra ciutat, la gent es desplaça més en 
cotxe si prioritzem les grans superfícies comercials, té un impacte ecològic important, 
no només al Güell, a la zona del Güell, que això ja es veu o s’ha vist en els últims anys 
en el que hi va haver a la primera fase i en la que hi haurà segurament a partir d’ara, 
sinó en general també amb la mobilitat, però en el fet que no estem fent que sigui una 
ciutat en què la gent es desplaci a través de caminar o en bicicleta a l’hora de 
comerciar, perdoneu, a l’hora d’anar a comprar. 

Nosaltres entenem que el que caldria són unes polítiques ben diferents i el que caldria 
és plantejar-nos una ciutat a nivell urbanístic i a nivell comercial a vint anys vista que 
abandoni el model d’apostar-ho tot a la creació de grans superfícies comercials. 
Vostès em diran que ja fan polítiques per al petit comerç, ja en fan i és cert, no dic que 
no en facin cap, però per nosaltres la desproporció, les polítiques que vostès fan per 
pal·liar el creixement de les grans superfícies comercials no són suficients perquè 
vostès donen una part per promocionar el petit comerç, però a l’hora de la veritat la 
política general és que cada vegada més s’aposta per la gran superfície comercial i 
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tendim, a més, a facilitar que els habitants de Girona facin aquest pas en lloc de 
facilitar que facin el pas del petit comerç. Per això nosaltres el que plantegem, tal com 
preveu la llei, és fer una moratòria d’un any perquè no hi hagin més noves grans 
superfícies comercials i estudiar una modificació en el planejament urbanístic que vagi 
pensat amb uns altres criteris de com s’ha fet a partir d’ara. 

I finalment demanem també que hi hagi un increment en la partida de promoció del 
petit comerç a la nostra ciutat, que creiem que és necessari. Moltes gràcies. 

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

La Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyor 
Salellas, començaré pel final, nosaltres incrementar la partida pressupostària 
destinada a la promoció del comerç local i de barri, hi estaríem totalment d’acord, però 
en el primer punt, que jo crec que és el quid d’aquesta qüestió, que és la moratòria, no. 
Per tant, no li donarem suport a la moció. 

En primer lloc, dir-li que aquesta..., a part que no es pot fer una moratòria, que hi ha 
una directiva europea. Vostès les directives europees, quan els agraden i els 
convenen venen aquí a dir-nos que no les complim, però quan no els convenen fins i 
tot obliden que existeixen. Per tant, hi ha una directiva europea, de fet, una directiva 
europea que va fer que, no sé si se’n recorden, aquell establiment que hi havia a la llei 
de limitació i implantació de superfícies comercials amb una superfície superior a 800 
metres quadrats, doncs va fer que el Tribunal Suprem la tirés endarrere en aplicació 
d’aquesta directiva europea. Per tant, imagini’s, el que vostès estan demanant és que 
no es pot fer. 

Però més enllà d’això, miri, jo m’he llegit atentament la seva moció i, per exemple, jo 
puc compartir, perquè no vaig compartir-ho en aquell moment, el tema de l’Hipercor i la 
plaça Salvador Dalí, però més que res perquè ens estàvem venent una plaça pública i 
que això crea un precedent perillós en la ciutat. He mostrat els meus dubtes amb 
relació a Leroy Merlin no per l’establiment en si d’aquesta gran superfície, sinó pels 
problemes de mobilitat que tindrà en aquella zona que a dia d’avui ja és molt 
problemàtica i les opcions que sembla que es plantegen per les diferents amb relació a 
la mobilitat a nosaltres no ens convencen, creiem que continuarà sent un cul 
d’ampolla, que jo no sé si vostè hi passa sovint, però cada dematí, cada migdia, cada 
tarda allò és un embús. Per tant, en aquest sentit em preocupa. Per tant, és més el 
com enfoquem el fet que una gran superfície, que té tot el dret d’establir-se a la ciutat, 
s’estableixi i a partir d’aquí no hi hagi un perjudici ni per al petit comerç ni per al dia a 
dia i la mobilitat dels ciutadans, que crec que aquí és on l’equip de govern pot fallar 
amb aquesta previsió, més que el fet en si que, com li he dit, hi ha una directiva 
europea que diu que no es pot prohibir l’establiment de grans superfícies a les ciutats 
a no ser que tinguin uns recosits molt concrets. 

Per tant, nosaltres aquí hi ha dues coses, i a la seva intervenció, que les comparteixo. 
Segurament no n’hi ha prou amb el que s’està fent fins ara de promoció del comerç, 
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del petit comerç, del comerç de barri, per tant, s’ha d’intensificar, s’ha d’incrementar la 
partida. Crec que la senyora Plana això por també compartir-ho, malgrat llavors dirà 
que no té més pressupost, però bé, jo crec que tothom voldria invertir més en tot, 
ningú voldria invertir menys. I potser també el que hauríem de fer és més campanyes –
i no vull que ara soni malament–, sensibilització en el sentit de més campanyes 
d’implicar els gironins i les gironines que utilitzin més el petit comerç. Hi ha barris que 
jo crec que té una gran activitat, el comerç de barri, i altres barris que per les seves 
característiques això els costa més. També en algun moment es van preveure –i ja 
acabo, senyora alcaldessa– ajudes per al petit comerç i el comerç de barri i es van 
aplicar en una zona..., per exemple estic pensant a Santa Eugènia on es deia que 
s’aplicarien en un carrer que no hi havia botigues. Per tant, a vegades també és la 
perspectiva i cap allà on s’enfoquen. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí que ha d’acabar, senyora 
Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Per tant, no li donarem suport perquè el fi de la 
seva moció és simplement la moratòria, jo crec que això ho ha de reconèixer, ara, sí 
que amb el tema de promoció i ajuda al petit comerç sempre estarem d’acord, perquè 
en aquest sentit crec que és una cosa que compartim la gran majoria. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? Senyora Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. A les ciutats amb més 
població de tota Espanya trobem una pèrdua d’influència del petit comerç en favor de 
les grans marques i els grans centres comercials. El canvi d’hàbits ens ha de fer 
pensar en noves fórmules de promoció del comerç de sempre, així com del nou 
comerç que també s’instal·la als carrers de la nostra ciutat. La creació de nous pols de 
comerç, no obstant, no ho considerem negatiu, sinó una conseqüència de canvis 
socials i de mobilitat sobre els quals una excessiva regulació no és la solució. La 
irrupció dels centres comercials no és de totes maneres el gran canvi que veurem al 
comerç, perquè ha arribat internet amb els grans operadors que tots coneixem i amb 
això una pèrdua de pes, no ja de les botigues i dels centres comercials, sinó inclús 
dels visitants que arriben a la nostra ciutat capital de província per fer les seves 
compres. La creació de nous centres comercials situa les ciutats en una situació que 
permet que sigui vista per la gent de la resta de la província com el lloc per fer les 
compres, com el lloc per poder visitar la ciutat, dinar als restaurants, apropar-se també 
al petit comerç, però el problema del petit comerç, de totes maneres, ja no és el centre 
comercial, és internet i si no entenem això és que no entenem del tot els canvis que 
tenim a les nostres mans, que a dia d’avui són els telèfons mòbils. 

Des de l’Ajuntament estem d’acord que hem de reforçar el petit comerç, però no 
només amb promoció directa, sinó també facilitant eines i cursos que permetin que no 
quedin enrere a l’hora d’oferir productes i oferir serveis. Perquè el seu aparador, 
senyor Salellas, ja no són els dotze metres quadrats de vidre que poden tenir, sinó que 
el seu mercat s’ha ampliat tant com s’ha ampliat també la seva competència. I 
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aquestes eines de formació i capacitació faran molt més pel petit comerç que 
qualsevol moratòria pel que fa a les llicències, que al final és el que vostès proposen 
en aquesta moció. 

Per altra banda, parlar de modificació del planejament urbanístic, per descomptat que 
considerem que és millorable i obre creiem que un interessant debat que ha de 
comptar amb tots els agents implicats. Però dels punts que vostès ens proposen a la 
seva moció, sí que podem estar d’acord en el segon, el tercer i el quart, però no 
compartim ni de lluny el primer punt i, per tant, nosaltres votarem en contra de la seva 
moció. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC – CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
comparteix el fons de la moció, però no la forma proposada per arribar a solucions. 
Nosaltres sempre ens hem mostrat a favor de potenciar el comerç de proximitat dels 
barris, el de a peu, el que obre i tanca les persianes dia a dia i crea cohesió social i 
ciutat. En aquests temps vivim canvis accelerats en les conductes de consum, veiem 
estupefactes la rotació d’establiments comercials en el millor dels casos, que d’altres, 
la desaparició, observem tendències de traslladar-se cap al centre de la ciutat i altres, 
al contrari, el comerç electrònic s’imposa. Ara, a més, veiem com des d’una benzinera 
fins a supermercats es converteixen en punts d’entrega de paquets, la ciutat està 
colonitzada per missatgers portant paquets sota el braç a les nostres cases i ho 
assimilem amb naturalitat desgraciadament. 

Arribats a aquest punt en el qual per una raó o altra s’estan construint diverses grans 
superfícies i n’hi ha d’altres de previstes, pensem que la proposta de fer una moratòria 
és perjudicial per a la ciutat, sabem que està pendent la contractació de quasi un 
centenar de gironins, els dos models de comerç han de conviure i buscar encaixos. 
Estem d’acord que es necessiten recursos i recolzaments per la promoció del comerç 
local ens adonem que la partida pressupostària destinada a la dinamització comercial 
està intacta, no s’ha executat ni un euro, per tant, tenim 180.000 euros reservats per la 
promoció comercial. Per aquestes raons ens abstindrem en la votació. Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC – MES): Gràcies, alcaldessa. Anunciar el vot favorable 
del Grup d’Esquerra-MES. El que passa que possiblement canviaríem l’ordre dels 
punts de propostes d’acord, perquè el que estem parlant és d’iniciar una modificació 
de planejament que afectés tots els sòls qualificats com a comercials, de grans 
superfícies, després, una vegada iniciat aquest procediment, hi hauria una suspensió 
de llicències en base a l’article 73 de la Llei d’urbanisme. O sigui, no hi ha la suspensió 
inicial, sinó primer el Govern decideix iniciar una modificació de planejament i a partir 
de l’inici d’aquesta modificació, hi ha la suspensió. A partir d’aquí, que no té res a 
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veure amb el que deia la senyora Veray, que deia que això està prohibit, no és veritat, 
perquè estem parlant d’una eina de planejament que té aquesta suspensió afegida. 

Des d’Esquerra-MES estem totalment d’acord i a més a més que a llarg dels anys els 
nostres posicionaments en favor del comerç de proximitat ens va portar en el seu 
moment a estar en contra de l’ampliació de l’Hipercor amb tota l’operació urbanística 
que representava i que per altre costat, per exemple, hem fet propostes a ordenances 
fiscals de cara que s’establís una taxa per a les grans superfícies, igual que han fet 
altres ciutats de Catalunya, etcètera, i que el que de fet estem fent és una mica de 
defensa del més dèbil. Davant de grans empreses que munten grans estructures 
comercials, hi ha el comerç de proximitat, el comerç que tenim al costat de la porta, 
que si no fem res per preservar-lo ens trobarem amb estampes com podem veure a 
moltes ciutats de França que els centres estan totalment buits i que la gent es mou al 
nord o al sud de la ciutat, a grans complexos comercials que allà troben de tot i el 
comerç del centre s’ha perdut. 

Evidentment hem de fer una mica de treball de marqueteria una mica per intentar entre 
les directives europees, les lleis estatals, etcètera, amb la Llei de comerç que tenim a 
Catalunya, nosaltres tenim una trama urbana consolidada, la llei ens diu que dins 
d’aquesta trama consolidada és on es poden ubicar les grans superfícies de cara que 
no es posin molt a l’exterior de les ciutats. El que passa que aquestes trames, per 
exemple, ens trobem que en el moment que es va definir a Girona la trama urbana 
consolidada, allà on s’està posant el Leroy Merlin, la justificació que allò fos dintre de 
la trama urbana consolidada era perquè hi havia l’àrea de l’Avellaneda que justificava 
que aquella zona estava dins la trama urbana consolidada; al decaure allò, si s’hagués 
hagut de fer ara, la trama urbana hauria quedat més cap endins de la ciutat. 

Però dit tot això, nosaltres estem a favor d’aquesta moció. Gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. El comerç de la ciutat de Girona 
en general gaudeix d’un moment que podríem definir de saludable, és un comerç que 
té valor afegit de la proximitat amb la ciutadania. Aquest Govern treballa decididament 
pel petit comerç que a la vegada s’ha de complementar amb el comerç de grans 
superfícies i també, com no, amb els mercats. A través d’espais de concertació 
publicoprivada, com són la Taula de promoció de la ciutat de l’agència de Promoció 
Econòmica, hem arribat a compromisos amb els agents privats en la seva 
dinamització, promoció i treball conjunt, i bona mostra n’és el treball conjunt que estem 
portant a terme amb la taula dels comerços singulars i emblemàtics. 

Saben que estem impulsant, i que aquesta està a punt d’entrar en funcionament, la 
iniciativa de comerç a domicili, una acció de dinamització comercial que aconsegueix 
englobar la dinamització comercial, la sostenibilitat ambiental i la inclusivitat social a la 
ciutat; tres peces fonamentals del teixit de la nostra ciutat junts treballant pel comerç 
de proximitat. Amb l’extensió i obertura a tots els barris que hem fet per Nadal 
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d’ornamentació lumínica i amb la darrera iniciativa del Vibra a gran part de la ciutat, 
estem promocionant també el comerç de barri. Estem promovent alhora ajuts per al 
comerç a través del programa propi «Aixequem persianes» des de fa uns cinc anys 
per fomentar també el comerç de barri. 

Davant d’això, sincerament, senyor Salellas, sincerament, com poden dir la que la 
política de promoció del comerç de proximitat s’ha estancat? Com ho poden dir això? 
Precisament vostès que sempre assisteixen i participen a les taules de treball on es 
tracten polítiques de comerç. Sap perfectament que aquest Govern treballa pel comerç 
de proximitat i no només aquest Govern, sinó tot el sector, hi som tots, i Esquerra 
Republicana que els dona suport, també hi són. Com pot ser que no reconeguin el que 
estem fent a les taules de treball on hi participen i ho fan efectivament i proactivament i 
on recollim fins i tot les seves propostes? La nostra aposta i defensa pel model del 
comerç de proximitat dels darrers anys ha quedat reflectida amb dades científiques 
amb el cens d’establiments comercials. Girona és la capital de Catalunya amb més 
petit comerç per habitant, concretament 1.665 establiments. Per altra banda, aquests 
mateixos estudis estableixen que existeix una millora global del petit comerç a la ciutat 
de tendència clarament a l’alça i és en aquest sentit que les polítiques que 
desenvolupa el Govern d’equilibri entre un i altre comerç són positives. 

Jo suposo que abans de presentar aquesta moció es varen informar i que saben que 
només s’admeten grans superfícies dins la trama urbana consolidada, com bé deia el 
regidor d’Esquerra Republicana, aprovada per la Generalitat. I que dins la trama 
urbana de Girona només queda lliure una parcel·la de 13.000 metres quadrats a la 
zona de Can Turón. Per tant, els efectes d’una moratòria serien molt més ficticis que 
reals. Jo crec que vostès el que pretenen és governar a cop de moratòria i potser amb 
tanta moratòria el que passarà és que la ciutat se’ns quedi sense vida. Nosaltres el 
que volem és una ciutat viva, dinàmica, amb un petit comerç més viu que mai que 
convisqui amb grans superfícies de manera equilibrada. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyora Plana. 

Sra. Glòria Plana i Yanes CiU): Ja acabo. Nosaltres estem al costat del petit comerç 
perquè el comerç forma part de la nostra ciutat, de la convivència, de la cultura on té 
lloc i adaptat a les demandes del futur. És per això que no els donarem suport. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, bé, nosaltres plantejàvem que 
crèiem que feia falta una parada i fonda, plantejar-nos on volem que vagi, cap a on 
volem que vagi la ciutat, però ja veiem que l’equip de govern no ho creu així. Vostè 
deia que la nostra proposta era com fictícia, potser és perquè si se’m permet vostès 
s’han polit tots els metres quadrats implementant ja les grans superfícies comercials 
sense ni plantejar el debat. Clar, quan els últims anys vostès ja han donat i han 
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permès i han avalat i treballat perquè s’incrementés en desenes de milers de metres 
quadrats les grans superfícies comercials, arriba un punt que la situació és la que és. 

Però en tot cas estem contents d’haver generat aquest debat, creiem que hi hauria 
d’haver sigut abans, que no hi ha sigut perquè no han volgut vostès, però que també 
és feina de l’oposició generar-lo. I alguns discursos que he sentit aquí em saben 
especialment greu perquè sembla que es creguin allò de la mà invisible, que les coses 
passen per certa màgia. No, les coses passen, algunes, perquè hi han impulsos 
socials que fan que passin, evidentment, però també la política té capacitat de 
promoure o de no promoure un model i és cert que internet té una importància actual i 
que l’hem de tenir en compte i que s’ha de treballar perquè el petit comerç tingui un 
desenvolupament a nivell d’internet. Però això no treu que encara avui en dia l’impacte 
de les grans superfícies comercials existeix, sinó Leroy Merin, Hipercor o tot el que hi 
ha al Güell no s’hauria implantat a la ciutat, si no veiessin que tenen una capacitat de 
treure’n beneficis. Per tant, nosaltres contents de generar el debat, mantindrem la 
proposta i veurem com evoluciona. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la moció?. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Vicenç Estanyol Bardera (secretari delegat): No prospera l’aprovació de la 
moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona per una moratòria de les 
grans superfícies comercials a Girona amb el següent fonament: 13 vots en contra per 
part del Grup CiU, integrat per deu membres, dos del Grup Ciutadans, integrat per dos 
membres, i el Partit Popular, integrat per un membre; abstencions del Grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya - MES, integrat per 
quatre membres i vots a favor del Grup CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres. 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

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

26. Moció que presenten els Grups Municipals de la CUP-Crida per Girona, ERC- 
MES i CiU en suport als i les 9 mestres investigades per la fiscalia per delictes 
d'odi a l'institut el Palau de Sant Andreu de la Barca. 

D’acord amb allò que disposa l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 

Els darrers dies hem pogut veure un increment de la mediatització del conflicte que es 
viu a l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. Quan el passat mes de novembre, 
des de la Conselleria d'Educació es va tancar el cas, una fiscalia totalment polititzada 
ha decidit reobrir el cas i investigar els 9 professors i professores. 

Hem pogut veure que nombrosos docents es manifesten públicament a les xarxes 
socials. Molts dels arguments, però, generen certa frustració, perquè demostren que 
l'estratègia de la por ens està guanyant. Molts professionals del cos de mestres i 
professors de la Generalitat de Catalunya han sortit a la palestra dient que mai han 
parlat de política a l'aula, però això no és el que volem transmetre des d'aquest 
Ajuntament, volem donar el missatge de suport absolut a la llibertat de càtedra i 
expressió dels nostres docents en conseqüència amb la seva deontologia professional. 
Sempre hem parlat de política a les aules i negar- ho és absurd, perquè tot és política, 
i només cal citar Aristòtil que considerava l'ésser humà un animal polític (zoon 
politikon); és a dir, un animal ciutadà, un animal cívic, social. La virtut, la justícia i la 
felicitat només poden assolir-se socialment, en relació amb els altres, en la ciutat, en la 
polis, o sigui, políticament. 

Des d'aquest Ajuntament volem manifestar que rebutgem l'actitud d'Albert Rivera, i el 
periodista Javier Negre ja que considerem que les seves accions el que fan és atiar 
l'odi feixista per haver assenyalat els nou docents de l'IES El Palau de Sant Andreu de 
la Barca (Baix Llobregat) investigats per la fiscalia. Rivera va difondre amb clara 
voluntat de generar fractura a la societat catalana la informació que Negre va publicar 
a 'El Mundo': un article amb la biografia de les professores i professors investigats. 

Amb aquests fets afirmem que cada dia estem més enganxats a les urpes del 
franquisme. El titular que millor defineix l'actualitat a les escoles podria ser; 
l'autocensura i exculpació ens fa perdre la dignitat i la qualitat democràtica als centres 
educatius. Els últims dies s'ha fet públic que els expedients d'investigació per 
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adoctrinament oberts a Catalunya afecta a 54 docents d'arreu del Principat, també a la 
nostra ciutat. 

És important tenir clar què ens demanen les dimensions personal, interpersonal i 
social i les seves 8 competències clau en l'àmbit de l'Educació en valors en el seu 
desplegament curricular. 

La dimensió personal fa referència a l'individu en singular, en tant que és capaç de 
dirigir la seva vida. L'autonomia, el desenvolupament d'habilitats i l'expressió del 
pensament propi són aspectes que afecten de ple cada persona. Assolir aquesta 
dimensió permet a l'alumnat prendre decisions i resoldre conflictes, tot adaptant-se als 
canvis. Hem de vetllar perquè sigui competent personalment quan dirigeixi la seva 
pròpia vida i sigui capaç d'esmenar els propis errors. 

La dimensió interpersonal fa referència al tracte amb els altres, és a mig camí entre les 
dimensions personal i la social. Tracta de les relacions que s'estableixen amb les 
persones amb les quals es conviu. Constitueixen la dimensió interpersonal el conjunt 
de les relacions quotidianes en què s'assagen actituds de convivència, simpatia, 
apatia, antipatia... I en aquestes actituds quotidianes hi ha les decisions polítiques que, 
diàriament, afecten al nostre barri, poble, ciutat... i al món sencer. 

La dimensió social abraça un entorn social més ampli, el que aplega tota l'espècie 
humana, tot i que el seu abast es va configurant de mica en mica: la ciutat, la comarca, 
el país, etc. Aquesta dimensió, sense límits ni fronteres, proposa una reflexió sobre 
problemes que ens afecten en tant que individus que compartim la condició humana i 
ens fa sensibles a les condicions i circumstàncies de les altres persones, per més 
allunyades geogràficament que estiguin. Les competències d'aquesta dimensió 
desvetllen el caràcter solidari de cadascú que detecta i intenta ajudar en situacions 
injustes i que empeny a buscar alternatives. En definitiva, atès que res humà ens és 
aliè, aquesta dimensió ens humanitza. Això ens ha de permetre criticar aquelles 
decisions polítiques que, per més legitimades que estiguin per algú, com per exemple 
la llei d'estrangeria o la crisi de refugiats, són injustes i no respecten els drets humans. 

Si partim d'aquestes premisses: 

Com podem no parlar de política a l'aula? 

Com podem obviar el que passa al nostre voltant? 

Com podem desenvolupar l'esperit crític sense criticar? 

Com podem valorar el món que ens envolta sense valorar-lo? 

Educar en sentit ampli difereix molt del concepte que molts tenen de l'acció docent 
restringida únicament a la d'instrucció. L'acció docent en cap cas pot restar aïllada del 
context en què està emmarcada la mateixa. NO pot aïllar-se de l'entorn on es 
desenvolupa. I és que els docents tenen el dret i l'obligació de formar futurs ciutadans i 
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ciutadanes crítiques i responsables, amb criteri per jutjar allò que succeeix al seu 
entorn. 

Per això els i les docents han de respondre els neguits dels infants i l'escola ha d'estar 
oberta a aquests debats. S'ha de poder expressar amb llibertat que la Policia Nacional 
va fer ús i abús desproporcionat de la violència cap a uns ciutadans i ciutadanes que, 
pacíficament, volien exercir el dret a l'autodeterminació, principi fonamental dels drets 
humans. Un dret que és individual i col·lectiu i que l'Assemblea General de l'ONU va 
reconèixer el 1950 com a dret fonamental de les persones. No pot ser delicte explicar 
la veritat. 

Hem posat de moda la paraula adoctrinament fent-li el joc al linxament ultradretà i 
feixista contra els docents. Segons el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans (DIEC), 
adoctrinar és instruir algú en alguna cosa, o també fer entrar (algú) en certes doctrines, 
en certes opinions. Segons la Real Acadèmia Española (RAE), inculcar a algú 
determinades idees o creences. I €què és una doctrina? Doncs segons el DIEC, allò 
que és objecte d'ensenyament, que és tingut com a ver per un mestre, per una escola 
o per una església. I segons la RAE, una ensenyança que es dona a algú per instruir-
lo o un conjunt d'idees o opinions religioses, filosòfiques, polítiques, etc., que sustenta 
una persona o un grup. Ara bé, no confonguem adoctrinar amb obligar o imposar a 
pensar alguna idea determinada com passava durant el franquisme. 

La persecució política vol que esborrem el dia 1 d'octubre del mapa, de la història i de 
la memòria col·lectiva, com si mai res hagués passat. De la por és d'on neix 
l'autocensura que avui impera als centres educatius de Catalunya i conta això volem 
lluitar. 

Manifestar la preocupació per la deriva autoritària de l'Estat expressada en forma de 
repressió cal al nostre cos de mestres i professors de la Generalitat de Catalunya. 

Que l’Ajuntament defensi públicament la llibertat d'expressió com un dels pilars 
centrals de la nostra educació. 

Que l’Ajuntament doni suport i es solidaritzi públicament amb els 9 professors 
investigats per la Fiscalia de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca així com a 
la resta dels 54 docents investigats i de qualsevol altre professor o mestre que pateixi 
persecució per part de l'Estat Espanyol. 

Instar al Govern de l'Estat i a les Corts espanyoles a impulsar els canvis legislatius 
necessaris per a la derogació de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, per tal 
de garantir el ple exercici de la llibertat d'expressió i que es reguli la prohibició de 
perseguir políticament els professionals de la docència. 

Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al 
Gobierno de España i, en especial, al claustre de l'Institut El Palau de Sant Andreu de 
la Barca. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la següent 
moció, la que porta per número 26. En aquest sentit, en primer lloc, era dels grups 
municipals de la CUP - Crida per Girona i Esquerra-MES i en aquesta moció ens hi 
hem afegit també –veritat, senyor Ribas?– el Grup de CiU. Perfecte. Doncs em sembla 
que la substancien... (Veus de fons.) Fantàstic. Doncs vinga, jo poso el comptador en 
marxa. 

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. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Ràpid. L’escola 
catalana no viu en una bombolla aïllada del que succeeix al seu voltant, tampoc està 
aturada al segle XIX fent exclusivament tasca instructora i impartint únicament 
coneixements academicistes. Des de fa molts temps ha entomat totes aquelles 
frustracions i problemes de la societat a la qual pertany treballant temes com educació 
vial, educació per la salut, violència de gènere i temes d’actualitat sense que això hagi 
comportat cap crítica, ans al contrari, elogis de la mateixa societat. 
 
Els explicaré un exemple paradigmàtic que vaig viure en primera persona. L’11 de 
març de 2004 es varen produir els execrables atemptats a Madrid, que produïen 191 
morts i una munió de ferits. En aquells moments a l’institut on treballava, com a altres, 
el tema va ser motiu de debat perquè els alumnes ens demanaven informació i a més 
a més a l’institut on estava teníem alumnes procedents de trenta-quatre nacionalitats 
diferents, molts d’ells de procedència de països islàmics. Vàrem entomar el tema, 
vàrem parlar-ne, vàrem aclarir mals entesos, vàrem fomentar cohesió social i vàrem 
intentar apaivagar un tema que lamentablement, com ens han demostrat els fets de 
l’agost de 2017, encara queda molt per treballar. En aquest i altres casos no s’ha 
qüestionat mai la tasca dels docents i si algun cop algú s’havia de qüestionar aquesta 
tasca vull recordar-los aquí que el mateix Departament d’Ensenyament té els 
mecanismes pertinents, via servei d’inspecció, per trobar i resoldre aquests conflictes 
que puguin anar sorgint. 
 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Nosaltres dir que aquesta és una 
moció que creiem pertinent perquè toca posar-nos com a institucions al costat de les 
mestres i dels professors i de tothom que està fent la seva feina avui en dia per 
generar esperit crític i debat a les escoles i instituts del nostre país. Alguns partits que 
tenen representació en aquest Ple voldrien tornar a les velles escuelas nacionales i 
espanyolitzar la mainada, però resulta que aquí no estem ni per espanyolitzar, ni per 
catalanitzar ningú, sinó que estem per formar persones en el millor de les seves 
possibilitats i sobretot amb un esperit crític. I si se’m permet, el que li demanaria, 
senyora Pujola, avui, és que rebutgi l’agressió que militants del seu partit han realitzat 
aquesta tarda a persones que s’estaven manifestant en favor dels presos polítics. 
Gràcies. 
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Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. L’educació és l’arma 
més poderosa per canviar el món, aquesta és una realitat i evidentment la clau de 
l’educació del professor no és ensenyar, és despertar, perquè el que ha de fer un 
professor no és emplenar un càntir, és encendre un foc. I aquesta és la realitat. Perquè 
si el que volem és adoctrinar, com s’està dient ara, mantenint una política antiga i que 
no genera el debat i no encén aquest foc, evidentment no evolucionarem. Li recordaré 
una frase que per mi és molt clau: el que obre les portes d’una escola el que fa és 
tancar una presó. I aquesta és la realitat del que ha de ser l’escola del futur. I si 
adoctrinar és respectar la diversitat sexual, respectar el feminisme, el no sotmetre’s al 
que és una doctrina ja feta i a l’obligatorietat, el ser crític amb el discurs oficial, el ser 
capaç de ser crític i responsable amb la realitat social, si és ser il·lustrat, si és ser 
lliure, ser una cultura de pluralisme moral, jo advoco per aquest adoctrinament. Perquè 
el que estic cansat o el que estem cansats és d’entendre que la societat és un bestiar 
que a cop de pito o de lladruc el pots dirigir. 

En definitiva, el que és la llibertat d’expressió és el predicat que fa de xarnera entre 
dos sintagmes oposats i aquesta és la principal virtut que hem d’ensenyar a les 
escoles: el ser lliure a l’hora d’expressar-te i ser capaç de confrontar idees que potser 
no hi estàs totalment d’acord. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyor 
Salellas, desconec el que ha fet referència i, a més, s’ha dirigit a la portaveu de 
Ciutadans, però jo sí que li demanaria a vostè que demani disculpes per l’intent de 
cremar la seu social del Partit Popular de Catalunya avui de les joventuts d’Arran, que 
són les joventuts del seu partit, que ells mateixos han pujat el vídeo a les xarxes. Per 
tant, disculpes per disculpes perquè la llibertat d’expressió, sí, la seva, però també la 
meva i, per tant, la de tots aquells que no pensen com vostès i no defensen la 
independència. 

Miri, podríem parlar d’adoctrinament, si volen, en podríem parlar, però jo em basaré en 
la seva moció, que no parla d’adoctrinament. Perquè el que va passar a Sant Andreu 
de la Barca no és un tema d’adoctrinament, és un tema de menyspreu, de 
menysteniment i d’humiliació a aquells alumnes –aquells infants, aquells adolescents– 
que els seus pares formen part d’un cos o una força de seguretat de l’Estat. Això és el 
que va passar i per això és possiblement un delicte d’odi, perquè no es parla 
d’adoctrinament, que en podríem debatre molt, perquè efectivament hi ha 
adoctrinament a les escoles catalanes, i tant que n’hi ha, no general, però en alguns 
llocs n’hi ha. 

Ara, això, aquesta moció, no va d’adoctrinament, va d’humiliació, de falta de respecte, 
de menysteniment i, per tant, d’incitar a l’odi. O és que vostès troben normal..., si es 
pot debatre de tot a l’escola, i tant, i debats polítics i social i de molts temes, el que no 
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és de rebut és que un professor li digui als alumnes, als que siguin fills de guàrdia civil 
que es quedin a classe i els que no que baixin al pati per defensar la independència. I 
el que no pot ser és que un professor digui «perros rabiosos» a la Guàrdia Civil i a la 
Policia Nacional quan sap que a la seva classe hi ha nens i hi ha nenes que els seus 
pares o les seves mares formen part d’aquests cossos policials, perquè el trauma que 
li causa a aquest infant, en aquest adolescent és molt gran. 

Per tant, la llibertat d’expressió crec que la defensem tots sempre, però la de tothom, i 
quan acaba la d’un comença la de l’altre, per tant, no confonguin les coses. Si volen 
parlar d’adoctrinament, en parlem i si volen parlar de la moció, que és el que realment 
vostès avui presenten, doncs en parlem. O és que vostès comparteixen aquesta 
manera de tractar els alumnes? És que ara resulta que si un alumne té un pare 
lampista o té un pare forner o té un pare guàrdia civil se l’ha de discriminat perquè el 
seu pare és guàrdia civil? Però des de quan? I vostès diuen que nosaltres som els 
feixistes? Home, sincerament facin-s’ho mirar perquè l’actitud més feixista que hi ha és 
la que vostès avui estan defensant i que l’han fins i tot traslladat a les aules. Que, 
senyor Ribas, a l’escola s’ensenya i a la resta del món i sobretot a l’àmbit familiar 
s’educa, doncs quina educació i quin ensenyament que reben tots els nens quan 
veuen que s’humilia el seu company de classe i se’l deixa sol i plorant perquè ell té un 
pare o una mare que és policia o guàrdia civil i l’altre té un pare o una mare que és 
empresari, forner o lampista. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Mirin, ja n’hi ha prou de titllar 
qui pensa diferent a vostès d’autoritari, d’ultradretà o de feixista perquè és ben curiós 
que vostès diguin això i considerin el senyor Torra com un símbol de la llibertat i la 
tolerància. Perquè jo els recomano que llegeixin els seus articles, perquè em sembla 
que aquí de les úniques persones que s’han llegit els articles deu ser el senyor Ribas, 
que parla de la societat com un bestiar. Però jo els llegiré un petit tros d’un dels articles 
del senyor Torra: «Ara mires el teu país i tornes a veure parlar de bèsties, però són 
d’un altre tipus: carronyaires, escurçons, hienes, bèsties amb forma humana, 
tanmateix que glopegen odi, un odi pertorbat, nauseabund, com de dentadura postissa 
amb verdet, contra tot el que representa la llengua. Són aquí entre nosaltres, els 
repugna qualsevol expressió de catalanitat, és una fòbia malaltissa, hi ha alguna cosa 
freudiana en aquestes bèsties o un petit sotrac en la seva cadena d’ADN, pobres 
individus.» 

De veritat creuen que tinc algun sotrac en la meva cadena d’ADN? I els ho pregunto 
molt sincerament, perquè tots els regidors que estem aquí són tan catalans i espanyols 
com jo i de veritat que els dic... (Veus de fons.) És el meu torn, si us plau, si pot callar i 
em respecta... Gràcies. No considero que cap dels regidors que estan aquí tingui un 
sotrac en la seva cadena d’ADN. Mirin, jo no sé si vostès defensarien tant la llibertat de 
càtedra si algun mestre hagués definit com a tal la deslleialtat del senyor Puigdemont 
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cap al conjunt dels catalans, portant-nos a uns i altres a un nivell de tensió que ha 
provocat la marxa de més de 4.500 empreses de Catalunya, gent que ha marxat de la 
seva terra per la difícil atmosfera que aquí es respira. De fet no és que no els agradés, 
no és això, és que directament ho censuren i expedienten i fan el possible perquè 
qualsevol professor que no entri dins del seu pensament monolític sigui apartat del seu 
càrrec, com per exemple com han fet vostès amb el professor Francisco Oya. No és 
que un professor no pugui impartir classe de política o exposar diferents 
posicionaments, el que creiem que no s’hauria de fer és prendre partit oblidant la seva 
figura de docent i, per tant, de moderador. El problema és que no els interessen els 
drets dels alumnes, ni tan sols dels professors –ni tan sols dels professors–, sinó 
només d’aquells que recolzen la independència igual que tots vostès. Un dels 
exemples que la defensa del posicionament en base a causa i no a drets ha estat 
entre d’altres molts que es neguin, per exemple, a recolzar la comissió d’investigació 
sobre espionatge a polítics i periodistes no independentistes, perquè sincerament xoca 
amb aquest paper de grans defensors de la transparència i drets fonamentals. 

I ja vaig acabant, alcaldessa. Senyor Salellas, de què (...). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, ja vaig acabant, alcaldessa. Departament de 
Comunicació del Parlament de Catalunya, el Parlament de Catalunya condemna actes 
vandàlics contra seus de partits polítics, insults, amenaces, agressions o assetjament 
contra grups i individus entre els quals molts electes que estan sovintejant a 
Catalunya. Vot en contra de subgrup parlamentari de la CUP. Potser que s’ho facin 
mirar, senyor Salellas... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Rodríguez... (Veus de 
fons.) No, si us plau, després ja respondrà, perquè s’han referit a vostè. Senyor 
Rodríguez... 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC – CP): Bé, per parlar de la moció... (Rialles de 
fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Del que vostè vulgui, jo ja he 
«enxufat» el cronòmetre. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC – CP): Volem manifestar el nostre rebuig a la 
campanya d’assetjament que estan patint alguns professors de l’institut El Palau de 
Sant Andreu de la Barca, sobretot pel tractament mediàtic que s’ha fet contra ells i 
algunes accions incíviques que se’n deriven. Però també lamentem i denunciem que hi 
hagi famílies i alumnes que se sentin assenyalats i perjudicats. Tots els membres de la 
comunitat educativa tenen el dret a la bona convivència i el deure de facilitar-lo. I 
rebutgem qualsevol tipus d’instrumentalització política de l’educació. L’educació és una 
eina fonamental, com s’ha dit, per la construcció d’una societat plenament democràtica 
i socialment cohesionada. Als centres educatius s’ha de poder parlar de tot amb el 
respecte i la professionalitat degudes, així ho empara l’Estatut d’autonomia i es 
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referma en els principis de la llei catalana d’educació, on es parla de convivència, 
pluralisme, participació i exclusió de qualsevol manifestació partidista. El referent per al 
foment de la convivència és el projecte educatiu del centre, que vincula tothom, i allà 
s’hi regulen els drets dels afectats, hi ha els tutors educatius, les direccions com a 
responsables de vetllar pel reglament de règim intern o el consell escolar, que és el 
màxim representant de la comunitat educativa. Són els principals agents participatius 
del procés educatiu i ha de tenir en compte el valors del respecte. 

Exigim al Departament d’Ensenyament que doni les explicacions oportunes a partir de 
l’informe elaborat per inspecció educativa o pel propi institut sobre els fets objecte de 
la denúncia realitzada i manifestem, doncs, la voluntat nostra de no alimentar el 
conflicte ni polititzar més l’escola. 

Tindran una abstenció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Moltes gràcies. Com ho hem 
de fer això? Bé, vostè també per al·lusions, però... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Gràcies. Algú ha parlat de trauma 
dels infants aquí. Miri, el fill de Jordi Cuixart, els fills dels presos polítics que estan avui 
a set-cents quilòmetres de casa seu, aquests hi pensen o no amb el trauma? Amb tots 
els nens i nenes... Estic parlant jo, senyora Veray. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si us plau, si us plau... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Amb tots els nens i nenes que van 
viure l’1 d’octubre com els bèsties, aquests sí, bèsties, d’agents de la Policia Nacional i 
la Guàrdia Civil agredien pares i mares, avis i àvies davant de la seva cara? Vostè 
veig, senyora Pujola, que ha parlat d’alumnes i professors, veig que veu més enllà de 
los españoles del seu camarada Rivera, veig que sí que sap distingir més enllà del que 
solo veo españoles. Però s’ha descuidat d’una petita coseta quan ha fet referència al 
professor Francisco Oya, se n’ha descuidat d’explicar que el que han denunciat 
d’aquest professor són els seus comentaris racistes, homòfobs i sexistes. Però, clar, 
venint del neofalangisme de Ciudadanos, entenc que no li sàpiga greu. 

Aquesta era una moció per defensar el dret dels mestres a fer la seva feina, com 
l’estan fent en aquest país, però vostès han decidit assenyalar-los perquè el que volen 
és col·locar funcionaris del franquisme a dirigir les nostres escoles. Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies. Jo només una puntualització al 
que deia el senyor Quim Rodríguez. Efectivament el Departament d’Ensenyament em 
sembla que té els seus mecanismes, que són els mecanismes d’inspecció, perquè 
evidentment tampoc nosaltres no toleraríem la vexació d’un alumne a classe, per 
descomptat. I per tant, el que no entenem és que alguns grups vulguin polititzar aquest 
tema. El departament, repeteixo, té un sistema d’inspecció prou acurat com perquè 
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sempre que hi ha hagut..., i vostè hi ha estat molts anys en aquest àmbit, sap que 
evidentment funciona, és un sistema que funciona. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): De fet, es tracta de si tenim fe o 
no..., jo també demano aquests segons que tots han passat, vint segons. Es tracta de 
saber si tenim fe o no de veritat, no amb paraules, si tenim fe de veritat o no en el fet 
que tenim una gran i honesta comunitat educativa. I si ens creiem les versions 
«fabulades», dramatitzades i absolutament increïbles d’alguns. Jo crec que es tracta 
d’això, si anem assenyalant així impunement o si realment confiem de veritat, no 
només de paraula, que tenim una comunitat educativa honesta, lleial i gran. Moltes 
gràcies. Crec, doncs, que podem passar a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
 
Sr. Vicenç Estanyol Bardera (secretari delegat): Queda aprovada per majoria 
absoluta la moció que presenten els grups municipals de la CUP-Crida per Girona, 
Esquerra Republicana de Catalunya- MES i CiU en suport als i a les nou mestres 
investigades per la fiscalia per delictes d'odi a l'Institut el Palau de Sant Andreu de la 
Barca. El sentit del vot és favorable per part del Grup d’Esquerra Republicana, integrat 
per quatre membres, CUP - Crida, integrat per quatre, i CiU, integrat per deu; és 
contrari pel Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos, pel Grup Partit Popular de 
Catalunya, integrat per un, i compta amb l’abstenció del Partit Socialista de Catalunya, 
integrat per quatre membres. 

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

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció 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. 
Abstenció: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
En contra: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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27. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-MES per promoure les 
cooperatives d'habitatge a la ciutat de Girona. 

D’acord amb allò que disposa l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa.  

Les cooperatives d’habitatge amb cessió d’ús són una alternativa habitacional cada 
vegada més estesa, davant dels problemes d’accés a un pis o a una casa per culpa de 
la baixa oferta, de l’especulació i de l’alça de preus. L’últim exemple és el projecte 
Princesa 49 de Barcelona, essent el primer edifici cedit des de l’Ajuntament a una 
entitat per impulsar l’habitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús per 75 anys. 

Aquest model consisteix en aconseguir que un ens privat o públic cedeixi una finca o 
un solar en desús, a un termini molt llarg de temps. La cooperativa rehabilita o 
construeix l’edifici, i els socis de la mateixa han de pagar una entrada i, després, un 
lloguer mensual baix, i d’aquesta manera poden disposar d’un habitatge de per vida 
encara que no en siguin propietaris. Aquesta fórmula és molt habitual al nord d’Europa: 
per exemple, a Alemanya el 10% de l’habitatge funciona amb aquesta fórmula, o a la 
ciutat de Copenhaguen fins a un terç del seu parc es troba en aquesta situació. És, 
doncs, una “tercera via” entre el lloguer i la compra que dóna més estabilitat als 
usuaris, i els permet marxar en qualsevol moment i recuperar l’entrada. 

Davant del creixent problema d’accés a l’habitatge a Girona, doncs, proposem que 
l’Ajuntament impulsi aquest tipus de tinença com una alternativa social, sostenible i 
solidària. 

Alhora, demanem que es trobi sortida a l’edifici inacabat de la plaça de Leonor Joher 
amb carretera de Santa Eugènia, on hi havia hagut el mercat de Santa Eugènia. Es 
tracta d’una promoció de Vivendes de Girona, en el marc del Pla de Barris, que no es 
va finalitzar. Actualment, l’estructura resta dempeus i es va degradant de mica en 
mica. Volem que s’estudiï la viabilitat de cedir l’estructura a una cooperativa 
d’habitatge, o en cas que no sigui possible, trobar una alternativa que garanteixi 
l’accés de la ciutadania a un habitatge assequible. 

Per tots aquests motius, proposem a APROVACIÓ d’aquest plenari: 

1.- Que l’Ajuntament incorpori un compromís específic, dins del futur Pla Local 
d’Habitatge, per promoure el model d’accés a l’habitatge en règim de cessió d’ús a 
cooperatives. 

2.- Que s'estudi la possibilitat de cessió de sòl o d'edificis inacabats o pendents de 
rehabilitar propietat de l’Ajuntament a cooperatives d'habitatge interessades en 
desenvolupar projectes d'habitatge social 

3.- Que es cerqui una solució, a poder ser en aquesta línia, que permeti finalitzar i 
dedicar a habitatge social l’edifici municipal inacabat de la Plaça Leo Joher - terrenys 
de l’antic mercat de Santa Eugènia-. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 27. En aquest cas substanciat pel Grup Municipal d’Esquerra-MES i ho 
substanciaria el senyor Terés. 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. Martí Terés i Bonet (ERC – MES): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, primer de tot 
demanar-vos excuses per la modificació que ha patit la moció que presentem en 
aquest plenari. Ha estat degut a la negociació que hem tingut amb l’equip de govern i 
que ens han fet avinent la situació del bloc a què fèiem referència, el bloc de l’antic 
mercat de Santa Eugènia que ha estat subjecte a un litigi que finalment sembla que ha 
resolt favorablement als interessos de l’Ajuntament, però que ens feia dividir el 
següent punt d’acord en dos punts diferenciats i jo crec que la moció respecta 
exactament el mateix esperit inicial i és una moció que ara començaria a justificar i a 
demanar-vos el vostre vot favorable. És una moció que aposta per una nova fórmula 
d’augmentar el parc d’habitatge a la ciutat de Girona. És cert que quan parlem amb els 
equips de serveis socials ens diuen que a dia d’avui encara ara la principal mancança 
que es troben és amb la manca d’habitatge, això els dificulta evidentment la seva tasca 
perquè sense sostre la resta de drets i condicions de vida són molt difícils, per tant, 
evidentment el primer que treballen per assegurar és que hi hagi aquest habitatge. 
El pla local d’habitatge s’està redactant, el pacte local d’habitatge que promou l’equip 
de govern està en fase d’elaboració, però el que sí que tenim sobre la taula és un 
estudi sobre l’habitatge buit, la mobilització de l’habitatge buit a la ciutat de Girona. I en 
aquest estudi s’identifiquen diferents sòls que són de titularitat pública i que permetrien 
la promoció d’habitatge. De fet l’estudi a part d’identificar l’habitatge buit, que xifra al 
voltant de set-cents pisos, també identifica aquests solars i apunta una altra..., bé, hi 
han altres eines que permetrien ampliar el parc d’habitatge social a la ciutat de Girona, 
té a veure amb el dret a tempteig i retracte per part d’habitatges que es troben en fase 
d’execució hipotecària, té a veure també amb la mobilització d’aquests propis 
habitatges buits, la promoció evidentment que està prevista per llei de les noves 
promocions que han de reservar una part d’aquestes promocions a habitatge de 
protecció oficial. 

Hi han altres vies, com la que de tant en tant ens recorda el Patronat de la Santa Creu, 
que són els únics promotors a la ciutat que poden dedicar-se a habitatge social i que, 
per tant, cal ajudar-los que puguin seguir fent aquesta feina i ens semblava interessant 
posar sobre la taula aquesta nova proposta que té a veure amb l’habitatge..., amb la 
promoció d’habitatge per part de cooperatives en cessió d’ús. És una modalitat que 
està a cavall entre la propietat i el lloguer, a nosaltres ens va semblar que per a un 
ajuntament pràcticament tot són avantatges, hi han experiències properes a Sant 
Antoni de Calonge, també a Barcelona, que evidentment ha estat més pionera en 
aquesta modalitat. I és una modalitat que, com deia, són avantatges per a l’Ajuntament 
perquè fa una cessió de sòl o d’edificis per rehabilitar a un termini màxim, per exemple, 
de setanta-cinc anys, és el propi ajuntament qui fixa les condicions d’aquesta cessió i, 
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per tant, pot incidir en qui poden acabar sent els destinataris d’aquesta promoció. La 
cooperativa fa una promoció a preu de cost i, per tant, n’obté uns habitatges a un preu 
inferior al de mercat. Els futurs usuaris socis de la cooperativa que, com deia, 
l’Ajuntament pot fixar amb quins perfils més interessants, per exemple joves o per 
exemple persones amb rendes baixes, doncs obtenen un habitatge pràcticament de 
per vida a canvi de pagar el que en seria un lloguer, que no equival a un lloguer 
perquè són socis de la cooperativa, però tècnicament vindria a equiparar-se a aquesta 
modalitat i està per sota de preu de mercat. 

Per tant, ens sembla que és una..., per part de l’usuari, a més a més, també té 
l’avantatge que és més accessible, té aquesta voluntat de ser autogestionat des de les 
pròpies comunitats, dona més estabilitat, sabeu que la llei d’arrendaments fixa amb un 
termini de tres anys la renovació dels contractes i, per tant, l’usuari de lloguer en el 
mercat lliure sempre està pendent que li renovin el contracte, que li apugin, que es 
vegi expulsat del barri on està vivint. I, en canvi, en aquest sentit –i acabo–, la cessió 
d’ús per part de cooperatives d’habitatge elimina aquesta problemàtica. 

I per referir-me molt breument al bloc de Santa Eugènia, a nosaltres ens semblava que 
era una manera de lligar dos temes, un era la voluntat de tenir més habitatge social i 
l’altre la finalització d’un edifici que és propietat de l’Ajuntament que estava afectat per 
aquest litigi que parlàvem abans, però ens semblava que podia ser un bon inici, una 
bona manera de... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Hauria d’acabar senyor Terés... 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, acabo. Una bona manera de posar en 
pràctica aquesta modalitat, ja que a part de fer la cessió de sòl es podria cedir 
l’estructura, per tant, estalviar costos a la cooperativa i a millorar les condicions 
d’aquesta promoció. 
 
Bé, doncs espero el vostre vot favorable. Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyor Terés, 
jo li anava a votar a favor de la moció. Ara m’he quedat una mica preocupada perquè 
ara resulta que dir que no es creu amb geolocalitzadors i GPS és ser d’esquerres, 
perquè la senyora Pèlach ja ha fet un tuït dient que avanço el govern per l’esquerra. 
Per tant, jo no sé si ara donar suport a cooperatives d’habitatge també la senyora 
Pèlach ho considerarà de dretes o d’esquerres. Sincerament se’l podria haver 
estalviat, el tuït, ja ens ho explicarà això que estar d’acord o no d’acord amb 
geolocalitzadors és de dretes o d’esquerres. El debat de drets o d’esquerres és molt 
més profund, ja sé que vostès ho són poc. 
 
Tornant a la moció, miri, jo li he de dir que és una forma d’habitatge que jo desconeixia 
i que he estudiat i analitzat arrel de la seva proposta. Vostè hi ha fet referència, 
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existeix a Sant Antoni de Calonge, que és un municipi amb el qual jo hi tinc una gran 
vinculació perquè la meva mare és de Calonge i, per tant, en aquest sentit m’ha servit 
per saber veure com funcionava. I crec que és una bona manera de plantejar poder 
donar solució a aquest problema que tenim i que a més a la ciutat de Girona en som 
conscients, que és l’habitatge social. 
Per tant, en aquest sentit, com deia, nosaltres li anàvem a donar suport i li continuaré 
donant suport perquè una cosa no treu l’altra. Hi ha qui banalitza les coses, nosaltres 
no ho fem i, per tant, que aquest compromís s’incorpori en el Pla local d’habitatge ens 
sembla correcte, que s’estudiï la possibilitat de cessió del sòl o edificis inacabats, 
també, perquè crec que una de les millors maneres que funcioni la cooperativa 
d’habitatge en cessió d’ús és que l’ús sigui públic, que és on pot ser més fàcil arribar a 
aquests acords, si el sòl és privat jo crec que ja hi ha altres complicacions el qual no..., 
crec que el model no acabaria de funcionar. 

I pel que fa a l’edifici inacabat de la plaça Leo Joher, el que era l’antic mercat de Santa 
Eugènia, vostè també ho ha dit, està en litigi, per tant, hem de veure com acaba tot. El 
que és evident és que amb aquest edifici alguna cosa hem de fer i possiblement crec 
que aquí estarem tots d’acord que destinar-lo a habitatge social és el que ha de ser 
perquè ja ho havia de ser. 

I per tant, en aquest sentit, nosaltres li donem recolzament a tota la moció, estem 
convençuts que fàcil no serà posar en funcionament tot això, però si hi ha el 
compromís i hi ha la voluntat de més habitatge social i, per tant, de provar si aquesta 
fórmula ens serveix també a la ciutat de Girona, doncs estic convençuda que ens en 
sortirem. Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. Hoy en día el precio 
del alquiler en Girona es un obstáculo difícil de superar por parte de muchos gironins. 
El estudio de fórmulas de colaboración publicoprivadas que nos dibuje un escenario de 
futuro estable y con un acceso a la vivienda más asequible es una opción interesante 
que merece ser analizada y consensuada. La entrada de nuevas fórmulas de gestión y 
alquiler que ayude a la creación de nuevas alternativas, de nuevos formatos y demás 
vivienda puede ayudar a quitar presión sobre el precio de los alquileres y en 
consecuencia sobre los precios medios. 

Aparte de esta fórmula puntual aquí presentada, situada en el Mercat de Santa 
Eugènia, sería interesante estudiar esta fórmula concreta para otros solares e 
inmuebles. La creación de plazas preasignadas para los colectivos más 
desfavorecidos como familias monoparentales, jóvenes o gente mayor con riesgo de 
exclusión debería ser un objetivo que debemos lograr. 

Por todo eso, nuestro voto será favorable. Gracias. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Riera... 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. La proposta que ens 
porten de promocionar les cooperatives d’habitatge ens sembla molt encertada i els 
últims canvis que hem presentat ara a última hora veiem que van en la mateixa línia i 
els avancem que votarem positivament. Pensem que impulsar iniciatives com aquesta, 
que serveixin per facilitar l’accés a l’habitatge a les famílies són positives i necessàries 
en moments que són econòmicament complicats per molta gent i que els preus de 
lloguer, a més a més, han estat augmentant molt més que no pas els salaris. Avui 
sortia la notícia del gran augment de demanda d’habitatge protegit a molts municipis i 
entre ells estava Girona. 

Impulsar cooperatives d’habitatge és positiu, però a més aprofito per demanar a l’equip 
de govern que segueixin treballant en la línia que havíem iniciat el Grup Municipal 
Socialista quan estàvem al govern per mobilitzar el parc d’habitatge buit que tenim a 
Girona. Segons l’estudi que ens va presentar la cooperativa de Lacol, que també hi ha 
fet referència el regidor Terés, a Girona hi ha uns 772 habitatges buits per un període 
de temps superior a dos anys. La mobilització d’aquests pisos buits, que ara es troben 
en mans de grans tenidors o de bancs o de promotores, faria més fàcil, facilitaria 
l’accés a l’habitatge i faria que aquest fos més assequible per a les famílies. Per això 
els demanem, aprofitem per demanar que segueixin aplicant les mesures que ja 
havíem iniciat en el seu moment per mobilitzar aquest parc d’habitatge buit com temes 
com les sancions a grans tenidors que tinguin pisos buits per als períodes superiors a 
dos anys, taxa que gravi pisos, expropiació temporal per a l’ús d’habitatges de grans 
tenidors que hagin estat buits durant grans períodes de temps o la cessió temporal en 
l’ús d’immobles perquè l’Ajuntament els destini a habitatge social. Aquesta solució, hi 
havíem estat treballant i estàvem en converses força avançades amb entitats 
bancàries com La Caixa o Bankia per la cessió de setze immobles de La Caixa i sis de 
Bankia. Creiem que és un tema que és important de seguir-hi treballant per mirar 
d’acabar de formalitzar aquests acords. 

L’habitatge és un dret i una necessitat bàsica de les persones per viure amb dignitat i 
creiem que l’Ajuntament ha de vetllar per complir aquestes necessitats bàsiques dels 
ciutadans. 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. 
Les cooperatives d’habitatge amb cessió d’ús entenem que han de ser un element clau 
de la política d’habitatge municipal, tant del present com del futur. De fet creiem que ja 
haurien d’estar al pla d’habitatge que ja hauríem de tenir sobre la taula tots i totes 
nosaltres. I per què ho creiem així? Doncs perquè entenem que tenen molts 
avantatges, alguns ja s’han comentat. D’una banda, evita l’especulació immobiliària 
perquè el fet que sigui la cooperativa que mantingui la propietat, però a més a més els 
habitants, podríem dir-ne, mantinguin un ús indefinit però transferible, garanteixen..., 
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poden garantir això. Però també ho fa el fet que hi hagi una implicació pública, que pot 
posar condicionants en aquest sentit. D’aquesta manera podem generar habitatge 
assequible a mig termini, però a més a més ens pot permetre ampliar el parc 
d’habitatge públic a llarg termini i, a més a més, ens permet també reactivar el 
patrimoni en desús. Però de tots aquests avantatges nosaltres n’hi veiem un altre, que 
és que el model cooperatiu promou un model de convivència activa i de participació 
que nosaltres entenem que és clau per disposar d’una ciutat activa i participativa com 
a nosaltres ens agradaria tenir. 

De fet, per això, tots aquests motius, nosaltres en diferents ocasions ja havíem posat 
sobre la taula de la Taula d’Habitatge, malgrat la repetició, propostes en aquest sentit i 
n’havíem parlat en diferents ocasions amb la regidora Paneque que era qui ostentava 
llavors el càrrec de responsable de l’Àrea d’Habitatge. Malgrat tot, no van prosperar, 
no es va avançar. I sincerament he de dir que crec que no era per una manca d’interès 
de la regidora Paneque, sinó segurament pel que era un desacord en el si del Govern. 

Per tant, esperem que ara prosperi aquesta moció i sigui per aquesta via que puguin 
anar endavant aquestes propostes. I esperem que sigui una aposta clara en el pacte 
local d’habitatge, que espero que avui ens expliquin, aprofitin l’ocasió per explicar-nos 
com està, perquè realment ens van dir que seria un pacte molt participatiu i, en canvi, 
fins ara no en sabem res, no hem sabut res més d’aquesta proposta. 

Per tant, votarem a favor de la proposta i esperem que ben aviat la puguem veure 
plasmada en un pacte local per l’habitatge. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ja li anuncio perquè així 
ja traiem la incògnita fins ara que li votarem a favor la moció. I agraeixo també el diàleg 
que hi ha hagut aquests dies perquè crec que tot ha facilitat. Miri, avui parlem de drets, 
el dret a l’habitatge és obvi que tots els reconeixem i li tinc de dir que com a regidora 
potser el que m’ha fet perdre més dies de son és saber que demà o demà passat pot 
haver-hi algú a la nostra ciutat que no pugui dormir en una casa perquè es quedi 
sense habitatge. Per tant, és una preocupació del nostre govern i encapçalada per mi 
mateixa, el fet de l’habitatge. Tenim una manca d’habitatges de disponibilitat del dia a 
dia molt gran i això ens preocupa, però sí que és veritat que això no vol dir que no 
hàgim de treballar per un futur, per planificar els habitatges de la nostra ciutat. 

I quan parlem d’habitatge social, almenys des del govern, no tan sols que si ens 
plantegem aquell habitatge social per aquella problemàtica concreta de família amb 
pocs recursos amb una gran necessitat social, sinó pensem amb un altre tall de gent, 
pensem en la gent jove que té feina i que ha d’accedir al seu primer habitatge i que no 
hi pot accedir. Hem de buscar unes eines i estem treballant en aquest sentit per 
facilitar aquest accés al primer habitatge per part dels joves, accés a l’habitatge dels 
estudiants. Per tant, estem parlant d’un ventall molt gran de diferents perfils de 



167 
 

persones que per diferents motius necessiten i tenen dret, com estem dient tots, a un 
habitatge. 

Davant d’aquesta preocupació, ens hem reunit amb entitats bancàries, que és veritat 
que hi havia hagut uns contactes anteriorment per establir uns convenis de 
col·laboració. Sí que possiblement el camp econòmic està variant i aquesta gran 
disponibilitat que semblava que hi havia per part d’algunes entitats bancàries, doncs 
quan ha sigut el moment de seure i signar no hi ha aquesta gran disponibilitat, almenys 
en aquests moments. Sí que és veritat que, com li deia, ens estem preocupant, jo 
mateixa personalment i no és per posar-me medalles ni molt menys, me n’he anat jo a 
reunir-me amb l’Agència Catalana d’Habitatges per veure quines opcions hi havia; ens 
han donat alguna opció i ens han notificat que hi haurà algunes noves perspectives 
que ens obririen, si es confirma..., atesa la situació de govern que tenim, si es confirma 
ens obrirà moltes portes. I també (...) en el model de l’habitatge per cooperatives que 
aviat..., tots vostès han parlat dels seus punts a favor, també és veritat que des de la 
mateixa l’Agència Catalana d’Habitatge ens explicaven els projectes que hi han hagut 
en altres ciutats, es necessiten unes peculiaritats, com és el sòl, disponibilitat de sòl 
per poder cedir, lògicament, que almenys sembla que algunes d’aquestes cooperatives 
per tal que després pugui ser –acabo, senyora alcaldessa– rendible necessiten fer 
bastants habitatges, però bé, ho tenim sobre la taula..., tinc previst reunir-me en els 
propers dies amb diferents empreses que treballen el tema a la cooperativa 
d’habitatges i tant de bo arribem a conclusions positives. 

I pel que fa –un minut– al tema de l’edifici situat inacabat a la plaça Leo Joher de 
Santa Eugènia, sí que en aquest edifici hi havia un litigi amb l’Ajuntament que s’ha 
resolt en aquest moment favorablement a l’Ajuntament i entenem que ara sí que és un 
moment de començar a agafar compromisos de què fem amb aquest edifici i com fer-
ho. Primer de tot haurem de canviar l’ús... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Haurà d’acabar, senyora Palau. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Un segon, un segon, si us plau perdoni, senyora 
alcaldessa. Haurem de canviar l’ús, està com a ús de mercat i òbviament l’haurem de 
canviar a habitatge social. Tenim clar que haurà de ser un edifici de serveis 
d’habitatges socials, ho tenim clar, si pot ser mitjançant una cooperativa, jo estic 
pendent de reunir-m’hi per si això és viable. I hi ha també el compromís d’un espai per 
a la gent gran que s’haurà de respectar. 

Per tant, crec que anem bé, que anirem aconseguint coses, però que no és tan fàcil 
com sembla tampoc. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC – MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. I gràcies a tots 
els grups pel vostre vot favorable a aquesta moció. Sens dubte la modalitat de cessió 
d’ús a cooperatives d’habitatge és una eina més que ens disposa el marc legal per 
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intentar donar solució a una problemàtica d’habitatge, que òbviament no vindrà tota la 
solució per aquesta única via, però evidentment, com deia abans, hem d’intentar 
mobilitzar amb totes les eines possibles aquest parc d’habitatge, mobilitzar habitatge 
buit, fer promoció pròpia. És una reivindicació que nosaltres vam posar sobre la taula 
el dia que ens vam reunir amb Vivendes de Girona, mirar de recuperar la possibilitat 
de fer promoció pròpia, etcètera. Demanar als habitatges de promoció privada que 
compleixin amb el que demana la normativa i, per tant, que dediquin la part que toca a 
HPO. 

Jo crec que és importantíssim el canvi de mentalitat respecte a uns anys enrere. 
Abans es feia habitatge de protecció oficial de propietat i hem de..., jo ara estava 
repassant aquest llistat de solars de titularitat municipal, n’hi ha molts que encara està 
previst fer HPO de propietat i crec que hauríem d’intentar maximitzar tot el possible 
que aquestes promocions d’habitatge protegit siguin dedicades al lloguer, perquè la 
mancança de lloguer és enorme. I en aquest sentit doncs tornar a reivindicar aquesta 
via de les cooperatives d’habitatge. Jo crec que si teniu l’oportunitat de conèixer 
experiències en aquest terreny val molt la pena de parlar-hi, resoldre dubtes i 
qüestions que a vegades queden com a incògnita de dir això és de fiar, qui hi ha aquí 
al darrere, bé, a la que coneixes una mica diferents experiències, cooperatives que s’hi 
dediquen des de fa anys, doncs tots aquests dubtes queden resolts i crec que és una 
bona fórmula per implementar a la ciutat. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, 
doncs, a la votació de la moció. 

Vots a favor de la moció? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari... 
 
Sr. Vicenç Estanyol Bardera (secretari delegatl): Queda aprovat per unanimitat, per 
la integritat dels membres del Ple, la moció que presenta el Grup Municipal Esquerra 
Republicana - MES per promoure les cooperatives d’habitatge a la ciutat de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció 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, 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 
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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. 
 

28. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-Mes, CUP-Crida per Girona 
i PSC per a la defensa dels drets de les dones supervivents d'agressions 
sexuals. 

Aquesta moció es retira de l'Ordre del Dia ja que s'ha tractat com una Declaració 
Institucional. 

La sentència dictada recentment per l'Audiència provincial de Navarra en relació al cas 
conegut com "La Manada" condemna els cinc acusats per abús sexual i no per 
agressió pels fets que van succeir durant les festes dels Sanfermines del 2016, a 
Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual 
continuat amb prevalença i de 5 anys de llibertat vigilada després del compliment de la 
pena. El tribunal no ha considerat el delicte d'agressió sexual i obvia que es produís 
cap tipus d'intimidació o de violència, així com tampoc té en compte l'agreujant per 
actuació grupal ni de vulneració de la intimitat. 

La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista, i nombroses 
expertes i experts jurídics l'han valorat, així com entitats de dones, la ONU i Amnistia 
Internacional, entre altres. La consideració d'abús sexual dels fets és un greuge cap a 
totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una posició de total 
desempara a les supervivents d'aquests delictes. La sentència afavoreix la impunitat 
de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les 
dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. A més, aquest cas posa de 
manifest com els estereotips de gènere influeixen en l'anàlisi dels fets i les conclusions 
exposades pels magistrats, en especial allò que s'expressa en el vot particular en què 
es demana l'absolució de tots els acusats a excepció del delicte lleu de furt. 

És evident que existeix un problema amb el sistema de justícia, i més concretament 
aquí amb el biaix patriarcal que la perverteix i que vulnera el dret de les dones a viure 
una vida digna i lliure. Aquesta sentència crea un precedent d'impunitat i desacredita la 
versió de la víctima posant al centre del debat la forma d'actuació de la dona que 
pateix la violència i no pas de les persones que l'exerceixen. Aquest fet s'ha vist 
agreujat per una forta campanya mediàtica per part d'uns mitjans de comunicació 
còmplices de la justícia patriarcal que no només han vulnerat el relat de la persona 
agredida sinó també el seu dret fonamental a la intimitat, fomentant la victimització 
secundària. Qualsevol acte sexual sense consentiment és violació. La sentència no 
només nega la violència, sinó que es desentén de les múltiples formes en què s'està 
exercint. Només sí és sí. 
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També a Girona, ara fa un any, vam viure un cas de violació múltiple que resta 
pendent de ser jutjada. Per tot això insistim que les administracions públiques han de 
continuar portant a terme mesures de prevenció de la violència masclista i de 
sensibilització en la igualtat de gènere i la prevenció de les relacions abusives. A 
Catalunya, enguany commemorem una dècada d'ençà de l'aprovació de la Llei 5/2008, 
del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que garanteix un 
conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència 
masclista. 

Només sí és sí! Cap violació és justificable o interpretable. 

Per tots aquests motius, proposem a APROVACIÓ d'aquest Plenari els següents 
acords: 

Primer. Manifestar el suport d'aquest Ajuntament a les dones que són víctimes 
d'agressions sexuals, posicionant-se sempre al costat de qualsevol víctima de 
violència masclista que tingui lloc al municipi i oferint-li tot el suport necessari. 

Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a, 
mantenint l'esperit de la Vaga del 8M, seguir mostrant el seu rebuig a la sentència i el 
seu suport a les dones supervivents de les violències masclistes. 

Tercer. Instar el Congrés dels Diputats i el Senat que a la propera revisió del Codi 
Penal s'incorpori la perspectiva de gènere per tal que s'eviti l'existència 
d'interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben 
portant a sentències amb un clar biaix masclista. I al mateix temps garantir la formació 
obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels drets de les dones. 

Cinquè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els 
professionals de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les 
dones. 

Sisè. Comunicar aquest acord a la Xarxa de Dones, als grups polítics del Parlament de 
Catalunya i a les entitats municipalistes. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passem a la darrera de les 
mocions, perquè saben que la 28, doncs, s’havia convertit en declaració institucional. 
 

29. Moció que presenten els Grups Municipals de la CUP- Crida per Girona i 
ERC- Mes per donar suport a la gestió dels menjadors escolars per part de les 
AMPES. 

D’acord amb allò que disposa l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa.  

El Consell Comarcal del Gironès gestiona directament 17 menjadors de centres 
escolars de la comarca, oferint servei a uns 1420 usuaris. No obstant, en la majoria de 
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centres escolars aquest servei és gestionat des de les AMPES (Associacions de 
Mares i Pares de l’Escola) o AFAs (Associacions de Famílies d’Alumnes). Aquesta 
gestió, tot i comportar una dedicació i esforç important per aquestes entitats i els seus 
membres, permet exercir un control més directe d’aquest espai educatiu. Això facilita, 
d’una banda, una flexibilitat per adaptar les condicions del menjador, tant pel que fa la 
menú com al monitoratge a les necessitats i interessos de l’alumnat i les seves 
famílies. De l’altra, permet que, en coordinació, amb els centres educatius, s’integri la 
tasca del menjador escolar al projecte educatiu del propi centre. Així, la gestió de les 
AMPES i AFAs permet vetllar pels aspectes dietètics i hàbits alimentaris i també per 
tots els aspectes educatius relacionats amb els mateixos i amb l’esbarjo durant 
l’estona del menjador. 

Doncs bé, ara el Consell Comarcal del Pla de l’Estany ja ha comunicat a algunes 
associacions de famílies que no els renovarà el conveni de gestió i que portarà tota la 
gestió dels menjadors directament, fent un concurs públic entre diferents empreses. Al 
mateix temps, però, la informació és confusa i les entitats demanen poder afrontar 
aquest debat amb el Consell Comarcal del Gironès. 

Aquesta situació ha generat alarma i molts dubtes entre les AMPES i AFAs que veuen 
en aquesta operació un greu perill degut a que comportarà una important pèrdua de 
control sobre els aspectes del menjador escolar dificultant enormement l’adaptació a 
les necessitats i al projecte educatiu de cada centre. No serà una gestió de proximitat 
com fins ara. 

Per aquestes raons sol·licitem: 

1.- Que aquest ajuntament insti a la Generalitat, i concretament al Departament 
d’Ensenyament, a que trobi una fórmula jurídica per tal que les AMPES i AFAs puguin 
gestionar els menjadors escolars. 

2.- Que paral·lelament aquest ajuntament insti al Consell Comarcal del Gironès a 
buscar alternatives de sistema de gestió dels menjadors mentre no es trobi la fórmula 
jurídica abans esmentada, per tal de preservar el sistema actual de gestió per part de 
les AMPEs i AFAs que hi estiguin interessades. 

3.- Que es traslladi aquest acord al Consell Comarcal del Gironès i al Departament 
d’Ensenyament. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, la moció número 29, 
en aquest cas és presentada per la CUP - Crida per Girona i Esquerra-MES. (Veus de 
fons.) Fantàstic. Endavant senyor Albertí. 
 
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. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies. Tal com deia en la moció 
anterior, l’escola del segle XXI és quelcom més que un espai... 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin un segon perquè el 
regidor Berloso, com té també interessos..., és el responsable en el consell comarcal, 
doncs s’absentarà i no formarà part d’aquesta votació, pels interessos diferents d’una 
entitat i l’altra. 
Gràcies. Disculpi, li torno a començar, no... 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies. Doncs tal com deia, l’escola del 
segle XXI és quelcom més que un espai on s’imparteixen exclusivament coneixements 
teòrics i academicistes, l’escola és l’espai on es treballen aspectes com la sexualitat, la 
mobilitat i la salut entre altres. I el tema de salut i els hàbits dietètics són essencials a 
l’hora de preveure possibles problemes de trastorns alimentaris. És per això que el 
menjador escolar el considerem com un espai educatiu més i en el qual la gestió del 
mateix és fonamental a l’hora de programar no únicament els menús, sinó el control 
del mateix menjador per part dels monitors i també molt rellevant les activitats 
educatives que es fomenten en els períodes d’esbarjo anteriors i posteriors als àpats 
dels nens i les nenes. I quan més pròxima sigui aquesta gestió, molt millor. I qui pot 
ser més interessat en la bona gestió dels menjadors escolars que les pròpies mares i 
pares dels alumnes associats a les AMPA o AFA? 

Entenem que és el Departament d’Ensenyament el que té la competència del servei de 
menjador escolar regulat en el Decret 160/1996, de 14 de maig d’aquest any. En 
aquest decret es regula, com deia, el servei de menjador escolar en els centres 
docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament. I entenem que per 
solucionar de forma definitiva aquesta problemàtica és el Departament d’Ensenyament 
el que realment té de prendre una determinació de modificació, sobretot de l’article 10. 
L’article 10 d’aquest decret regula la gestió del mateix i d’aquest article la gestió la 
poden fer tant entitats privades com públiques, en aquest cas, esmenta com a 
públiques els consells comarcals o els ajuntaments. I, per tant, entenem que hi hauria 
d’haver (...) un canvi normatiu perquè siguin les AMPA les que puguin continuar 
executant aquesta feina que tan ben feta l’estan fent. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, en primer lloc, dir que no hem 
entès l’absència del regidor vicealcalde perquè... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perquè és responsable en el 
consell comarcal... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Bé, entenem que és un rol polític, 
diguéssim, no és un interès particular, per tant... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ell ha cregut que era millor fer-
ho així. 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Simplement no l’hem entès i ho 
transmeto. Ja està. 

Entenem que aquest és un problema greu, és un problema que posa en perill un 
model de gestió clau per a les famílies de la gran majoria d’escoles públiques de la 
ciutat, és un problema que tot i ser greu han hagut de ser les AMPA i les AFA –avui 
hem tingut una concentració amb moltíssimes d’elles aquí a davant, a la plaça del Vi–, 
però també l’oposició, hem hagut de posar sobre la taula perquè el govern no se n’està 
preocupant, malgrat precisament el vicealcalde és el conseller comarcal responsable 
d’aquesta tema al Consell Comarcal del Gironès, per tant, coneixien el tema i no han 
fet res. És cert que aquesta no és una responsabilitat pròpiament ni de l’Ajuntament ni 
del consell comarcal, però sí que com a responsables, diguéssim, del que passa a la 
ciutat i a la comarca entenem que era imprescindible o és imprescindible que 
intercedeixin i actuïn en benefici de les escoles i de les AMPA i d’aquest model de 
gestió dels menjadors escolars que és majoritari a la ciutat. 

Per tant, el que pretenem amb aquesta moció és instar-los a preocupar-se, a buscar 
solucions. Vostès estan al govern a l’Ajuntament, al consell comarcal i també a la 
Generalitat de Catalunya, per tant, facin el favor de buscar solucions, de resoldre-ho i 
de posar solucions a aquest problema que preocupa moltíssimes famílies. 

Moltes gràcies. 

(En aquest moment de la sessió, quan són les onze i cinc minuts de la nit, abandona la 
sessió la senyora Maria Isabel Muradàs i Vàzquez) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Abans de donar 
les paraules, s’hauria de fer constar al senyor secretari que la tinenta d’alcalde Isabel 
Muradàs ha hagut d’abandonar la sessió per indisposició, perquè consti. Sí, endavant. 
(Veus de fons.) No, greu no. Gràcies. Intervencions? La senyora Veray...  

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyora 
Pèlach, jo agraeixo més la coherència del senyor Berloso que abandoni el Ple, que la 
incoherència del que firma la moció amb vostès on la senyora Roca és la 
vicepresidenta del consell comarcal i, per tant, sense els vots d’Esquerra Republicana 
el consell no podria fer res, que firma una moció que va en contra d’allò que fa el 
consell comarcal. Per tant, la coherència en política és molt important i, per tant, jo 
crec que és millor ser coherent que ser incoherent per guanyar credibilitat de cara a 
tota la ciutadania. 

Mirin, nosaltres a la moció li donarem suport, de la mateixa manera que al consell 
comarcal hem expressat la preocupació davant de la queixa de les AMPA amb relació 
a aquest tema. Ara bé, el tema és molt clar i és que a més és tan clar..., i és: una 
competència delegada no es pot tornar a delegar. Fins a dia d’avui la Generalitat 
delegava en els consells comarcals la gestió dels menjadors i els consells comarcals 
ho delegaven a les AMPA. Això no es pot fer, no es feia adequadament i, per tant, cal 
canviar el model. Efectivament qui té la solució és la Generalitat, s’ha de treballar 
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perquè la Generalitat delegui directament a aquelles AMPA que ho considerin i ho 
vulguin per poder fer aquesta gestió i si s’ha de fer algun ajustament jurídic o legal, 
doncs mirar com es fa. Però no hi ha més, o sigui, no és un tema que tingui més 
recorregut i tampoc crec que sigui ni la voluntat ni de Convergència, ni de PDECat, ni 
de cap partit, sigui el color que sigui, que governi el consell comarcal. És un tema legal 
que s’ha de complir i que és així des de fa temps. Una competència delegada no pot 
tornar-se a delegar i, a més, quan a sobre es delega i aquest el dona a una empresa, 
que és el que passa actualment, perquè les AMPA no cuinen, eh? Les AMPA vigilen, 
gestionen, però és una empresa la que cuina. Per tant, es donava encara una vegada 
més. 

Per tant, instar el Govern de la Generalitat, sí, perquè és que és qui realment ha de 
voler i poder resoldre-ho, no hi ha més volta de full que mentrestant el consell 
comarcal busqui una manera, jo li dic, perquè formo part del consell comarcal a 
l’oposició, que se n’han buscat, que se n’ha parlat, que s’ha estudiat i que s’ha 
treballat, per tant, no és un tema de voluntat política, sinó que el tema, com li dic, 
jurídicament és molt clar. 

I acabo, sí que els demanaria una cosa: jo ja sé que els encanta això d’agafar una 
moció i presentar-la per tot, però home, escriguin, no me parlin del Consell Comarcal 
del Pla de l’Estany! Si és que s’han oblidat de canviar en un de tots els plens del 
consell comarcal! Home! «El ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany ja ha 
comunicat», i llavors diuen que la del Gironès no en vol parlar. No, és que la de 
Gironès també ho ha comunicat, la del Gironès també, per això vostès han 
revolucionat avui les AMPA. Per tant, escolti’m, nosaltres preocupem-nos del nostre 
àmbit, que jo sàpiga Girona no forma part del Pla de l’Estany, que jo sàpiga, potser a 
la seva república imaginària, sí, però a la realitat, no. Girona, Gironès, Consell 
Comarcal del Gironès. I insisteixo, i ara sí que ja acabo, alcaldessa, governat per 
Convergència i Unió i Esquerra Republicana que té la incoherència de signar aquesta 
moció. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Gràcies. El senyor Vázquez... 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. La gestión de los 
servicios del comedor por parte de AMPA y AFA es una opción de autogestión más 
que interesante que aglutina los intereses de padres, madres, colegios y resto de 
instituciones, es una alternativa cada vez más común y entendemos que siempre que 
conjuguen los intereses de todas las partes la eficiencia, la eficacia y por supuesto los 
aspectos de nutrición y salud que persiguen pueden ser la mejor opción de gestión. 

Lo cierto es que esta moción presentada también por Esquerra Republicana y MES en 
Girona nos sorprende, nos sorprende porque presupone intenciones al Consell 
Comarcal del Gironès por una actuación del Consell Comarcal del Pla de l’Estany que 
no tiene por qué coincidir. Pero aun nos sorprende más porque la señora Roca forma 
parte del equipo de gobierno del Consell Comarcal del Gironès, cosa que supondría 
que ella mejor que nadie tiene información del consell. La señora Roca puede, por 
tanto, definir y decidir qué línea puede tomar la gestión de los comedores escolares. 
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Señora Roca, ¿tiene usted información de algún posible cambio de gestión? En caso 
de tenerla, quizás lo podría hacer público aquí y compartirla con el resto de grupos. En 
caso de no tenerla, quizás debería dar explicaciones de por qué crea el estado de 
alarma que hay actualmente con este tema y, en todo caso, si usted está en el equipo 
de gobierno y tiene información o indicios, ¿no es el consell comarcal donde se tienen 
que presentar este tipo de mociones? ¿Por qué aquí, señora Roca? ¿Y por qué ahora, 
señora Roca? ¿Quizás es porque necesita forzar alguna situación de cara a su partido 
con el que ha demostrado su, digamos, desencuentro? 

Mucho nos tememos que esta moción, señoras y señores, que hoy se presenta sea 
más un acto de imagen pública que de interés real. El equipo de Ciutadans votará a 
favor de la moción por la temática y por la preocupación que ha suscitado, si bien nos 
oponemos completamente al oportunismo de alguno de los firmantes de esta moción. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC – CP): Gràcies. Evidentment, com han dit, el 
menjador és un espai educatiu important, forma part del projecte educatiu i del pla 
anual del centre i, com saben, són documents que han de ser aprovats pel consell 
escolar i per l’administració. Com ja han dit també l’exposició, des del desplegament 
del decret de 1996 pel quan es regula el servei del menjador escolar, en els centres 
públics és gestionat, depenent de cada escola, o bé pel consell comarcal, els mateixos 
serveis territorials, els ajuntaments o les AMPA. El servei que fan les AMPA en general 
s’ha valorat molt positivament donat que en la majoria de casos es dona un servei de 
qualitat, proximitat i d’alimentació saludable, com s’ha dit, i hem d’afegir que els preus 
que solen donar-se són ajustats i moltes vegades inferiors al cost fixat per decret. 

Amb tot això també hi vull afegir per molts motius que hi ha aspectes de les AMPA que 
han fet projectes de futur i despeses fins i tot d’equipaments i parament que en aquest 
cas podrien quedar estroncats. Creiem, doncs, que cal que la Generalitat tingui en 
compte la realitat de les nostres contrades i que el nou decret prevegi de manera 
explícita i amb una regulació específica la possibilitat de gestió per part de les AMPA 
amb prèvia aprovació del consell escolar, un decret evidentment que ha de tenir en 
compte les ràtios, la titulació dels monitors, i sobretot els alumnes amb necessitats 
educatives especials. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, sí, el 
portaveu, senyor Ribas. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. És que m’he canviat de 
lloc. Només per manifestar..., perquè el que no farem serà reiterar el que ja s’ha dit ni 
la importància que té el mètode de gestió que s’ha vingut desenvolupant en els darrers 
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anys, el que sí que m’agradaria fer, doncs, un parell de puntualitzacions. És a dir, aquí 
s’han fet afirmacions que no s’ha fet absolutament des del consell comarcal, jo només 
li demanaria que repassés l’escrit que es va fer al febrer de 2017, o al juny de 2017, o 
al juliol de 2017 on s’estava requerint al departament que posés de manifest com 
actuar aquí. 

El que sabem molt clar és que no es pot delegar allò que ha estat delegat i el que 
convé és que l’Administració, en aquest cas, superior modifiqui la legislació. Sabem 
que el sistema que s’ha emprat fins ara, que és delegar-ho a les AMPA, funcionava, és 
el més pròxim pròpiament a la pròpia escola i, per tant, permet aquest criteri 
d’ampliació educativa en l’àmbit del menjador i és el que s’ha estat demanant i pel que 
s’ha estat treballant. En aquest sentit la problemàtica ve determinada quan el 
departament dugui a terme la petició en aquest cas en el Parlament per fer la 
modificació legislativa. Per tant, tot el que sigui empènyer i exigir que es produeixi 
aquesta modificació hi estarem a favor. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el torn final... 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Només per respondre tres o quatre coses que 
s’han dit. Miri, senyora Veray, vostè ha pressuposat que és una moció genèrica. No. 
Nosaltres a diferència suposo d’altres grups, trepitgem carrer. I jo personalment trepitjo 
molt carrer i vaig a visitar moltes escoles i vaig parlar personalment amb presidentes 
d’AMPA de diferents escoles i, per tant, quan vàrem redactar aquesta moció, que 
juntament amb la Laia Pèlach la vàrem redactar, és una moció que va sorgir de la 
nostra pobra intel·ligència, però així està redactada. I en aquell moment el Pla de 
l’Estany ja havia comunitat a totes les AMPA la negativa de signar el contracte. En 
canvi, el Consell Comarcal del Gironès no l’havia signat. Li recordo també que ja l’any 
passat no la varen signar. O no ho sap vostè això? Aquesta competència que porten 
les AMPA, que en aquest curs actual la porten, no està signada perquè va passar 
aquesta mateixa problemàtica el curs anterior. Posteriorment vàrem anar al consell 
comarcal i vàrem parlar amb la gerent del consell comarcal i es va explicitar això que 
vostè m’ha explicat. Ja ho sabia, una competència no pot ser delegada. Efectivament. 
Doncs escolti, què li he dit jo al començament de la meva intervenció? Que la solució 
qui la té? El Departament d’Ensenyament, que és en un decret de 1996, que això és el 
que s’ha de canviar i concretament l’article 10. Efectivament, efectivament. 

I, per tant... (Veus de fons.) Perdoni, estic parlant, després si vol respondre’m em pot 
respondre. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, no intervingui, senyora 
Veray... 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): I una altra cosa, senyor Vázquez, efectivament 
potser som incoherents, però realment potser som incoherents perquè hem vist la 
necessitat d’un col·lectiu important. L’escola..., en aquest moment l’escola gironina, 
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l’escola catalana, que ja ha estat passant per les problemàtiques, creiem que 
independentment de quin sigui el nostre posicionament polític personal tenia de donar-
li una solució i aquí senzillament el que hem estat buscant és solucionar un tema que 
creiem que és rellevant. Gràcies. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, per tancar. Simplement dir-li a 
la senyora Veray que com que abans no li he contestat, sembla que s’ha quedat amb 
ganes. Al consell comarcal no hi haurà cap votació, simplement llavors jo estic 
completament tranquil·la de portar de company d’Esquerra Republicana, en aquest 
sentit, perquè entenc que precisament això garanteix el seu compromís, no només al 
consell comarcal, sinó també al Departament d’Ensenyament, que segurament hi 
deuen tenir alguna cosa a dir també en suport d’això. De la mateixa manera que avui 
hem signat una declaració institucional per aconseguir consens, doncs també ho fem 
en aquest sentit. Hem renunciat d’aquesta manera a una moció que per mi 
personalment m’interessava bastant més el seu contingut, però en pro del consens 
precisament treballem en aquest sentit. 

Llavors simplement el tema de les AMPA. Només faltaria! Les AMPA són 
absolutament autònomes, vostè ha insinuat aquí que nosaltres hem instrumentalitzat 
les AMPA. De cap manera, i em sembla un menyspreu enorme precisament a les 
AMPA que s’han mobilitzat i avui han mobilitzat aquí un piló de famílies... (Veus de 
fons.) Home, i tant que ho ha dit, i tant. Ha mobilitzat un piló de famílies aquí per posar 
aquest tema sobre la taula. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pèlach, ha d’acabar. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, per al·lusions, sí. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Miri, segur que no he fet servir la paraula 
«instrumentalitzar», això ja li dic i, per tant, si vostè ho ha deduït és que vostè està una 
mica ja abduïda de deduir coses diferents. 

I, miri, senyor Albertí, una cosa. Senyor Albertí... (Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa – presidenta): Deixin acabar i... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Senyor Albertí, a mi l’explicació ara me sembla 
molt bé, però vostè agafi la moció que van presentar, la que van registrar, que no 
parlava d’instar la Generalitat per res del món. No, no, no. «Que aquest ajuntament 
insti el Consell Comarcal del Gironès a mantenir el sistema de gestió dels menjadors.» 
Aquesta és la seva moció registrada abans de modificar-la el divendres 11 de maig. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa–presidenta): D’acord. Bé, era un aclariment, 
ja està, era la primera versió. Passem, si els sembla, a la votació d’aquesta moció. Els 
sembla? 

Vots a favor de la moció? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. Vicenç Estanyol Bardera (secretari delegat): Queda aprovada per majoria 
absoluta amb vint-i-dos vots a favor dels grups municipals de CiU, PSC-CP, CUP-
Crida per Girona, ERC-Mes i C’s i un vot en contra del grup municipal del PPC, la 
moció presentada per CUP - Crida per Girona i Esquerra Republicana de Catalunya - 
Mes als efectes de donar suport a la gestió dels menjadors escolars per part de les 
AMPA. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 

VOTACIÓ: 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Glòria Plana  Yanes, Ma 
Àngels Planas Crous, 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. 
En contra: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció:  
Grup Municipal CiU: senyor Eduard Berloso i Ferrer, s’absenta d’acord amb l’article 
23.2.e) de la Llei 40/2015, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.   
 
 
PART DE CONTROL 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la part de 
control. Hi ha estona, sí. Recordin que tenim..., vull dir que després no se me’n vagin, 
un cop hagin preguntat, perquè hi ha allò del TMG. Sí, senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Simplement posar 
en evidència que la seva obsessió i el seu error –i li he dit més d’una vegada i, per 
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tant, suposo que no li sorprendrà– que ha sigut el fer el canvi de nom de la plaça 
Constitució per plaça 1 d’Octubre ha costat als gironins nou mil euros, que estiguin 
comprovats. No vull pensar quan trobem tot allò que falta sobre escenaris, megafonies 
i tot el xou que vostè va muntar el dia que inaugurava..., no sé què inaugurava perquè 
la plaça fa anys que està inaugurada. Però que estiguin comptabilitzats, gairebé nou 
mil euros. Si vostè troba normal que per un capritx seu que ha ofès centenars i milers 
de gironins i gironines, sincerament després vindran a dir-nos que no tenen diners per 
als joves i han de fer transferències i han de treure diners d’uns projectes per posar-los 
en un altre. Sincerament potser que miri quina és la manera de gestionar. Si realment 
s’ha de gastar mil euros per unes sardanes, mil euros per una placa que a més explica 
un relat que és mentida i, per tant, que és fals, dos-cents euros per comprar banderes, 
com si no tingués prou banderes vostè a l’Ajuntament per poder posar-les. 
Sincerament és tot un despropòsit. 
 
Per tant, jo li demanaria que fes una mica més de rigor, tingués una mica més de rigor 
a l’hora de gastar els diners públics que són de tots els gironins, dels que pensen com 
vostè i volen la independència i els agrada la decisió que ha pres de canviar el nom i 
de tots aquells que no pensem com vostès i que defensem que la plaça 1 d’Octubre, 
que vostè ara l’anomena així, havia de continuar sent la plaça Constitució de la ciutat, 
perquè la Constitució representa a tots i cada un dels gironins i les gironines que avui 
viuen a la ciutat, que hi han viscut i que vindran en un futur. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola... Ah, disculpi. Preguntes? Control? Senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Malauradament la senyora 
Muradàs no hi és, però potser l’alcaldessa ens ho podrà respondre, hem vist que s’ha 
renovat per tres anys la xifra de noranta mil euros que es destina a l’Uni Girona, 
diguéssim, per promocionar aquest club. Nosaltres volem que l’Ajuntament doni suport 
a l’Uni Girona, però en el seu moment se’ns va dir que aquestes xifres altes de 
promoció serien ocasionals i puntuals i el que veiem és que això ja es converteix en 
estructural perquè se’ls dona per tres anys. I, per tant, ens agradaria saber els motius, 
per què han canviat l’opinió, el que havia de ser conjuntural ara és estructural. 

I en segon lloc trobem a faltar en el conveni –i així ho hem expressat també a Uni 
Girona– que hi hagin moltes més propostes de caire ètic i social, com que de fet ja ho 
hem proposat també en el cas del conveni del Girona de futbol, però hi trobem a faltar 
molt més que des de l’Ajuntament a canvi d’uns diners es demani molta més implicació 
social del club amb la ciutat i també que es treballi amb temes de codi ètic, tant pel que 
és el club com pel servei de bar com per altres elements que tenen a veure amb l’Uni 
Girona. Ens agradaria saber per què no ho han plantejat. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, hem vist un decret que parla 
d’un Any del Xuixo 2018. Com que ja som a 2018 i encara no en sabem res, si ens pot 
explicar una mica de què va. (Veus de fons.) Any del Xuixo. Sí? 

L’altre és que hem detectat molta expedients sancionadors a empreses i comerços per 
un tema de mala gestió de residus. Llavors això ens preocupa. Voldríem saber si és 
que realment s’està fent molt malament per part dels comerços i si també fan algun 
tipus d’autocrítica, de dir és que no s’ha informat prou com s’havia de fer, o com ho 
argumenten o com expliquen vostès aquest gran nombre de sancions a comerços per 
aquest tema. 

Llavors hem vist que hi havia també un cas que es presentaven al·legacions i donaven 
la raó al comerç. Llavors també voldríem saber si d’aquí n’han tret algun tipus de 
conclusió perquè, en tot cas, si llavors a les al·legacions els donem la raó, poder és 
que no s’està fent prou bé el tema de la inspecció. No sé si han valorat aquest tema i 
quina conclusió en treuen. 

Res més. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyor 
Albertí... 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Hem vist que a l’aplicatiu de votació electrònica 
de pressupostos participats puja aquest any 24.000 euros. És un tema recurrent. Els 
he demanat més d’una vegada, si us plau, si podien buscar solucions que fessin més 
econòmic aquest..., utilitzant, per exemple, el programari lliure o ja que molts 
ajuntaments i consistoris fan..., el tema de l’aplicatiu per als pressupostos participats. 
Llavors hi ha molts ajuntaments que fan sistemes com aquests i seria cercar alguna 
solució perquè abaratís aquest sistema. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. És una nova ordenança 
perquè hem vist que sotmeten a consulta pública l’elaboració del projecte d’ordenança 
reguladora de l’activitat dels músics de carrer i voldríem a veure si ens pot explicar una 
miqueta en què consistirà aquesta nova ordenança. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs començaríem 
pel senyor Berloso ja quasi directament. 
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Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Vejam, jo crec 
que els agents aquests ambientals fan correctament la seva feina. El que passa que hi 
havia per banda dels botiguers especialment amb el cartró una deixadesa i s’ha fet 
campanya, els han avisat diferents vegades als que són reincidents, clíniques, tots els 
establiments principalment d’aquí a l’Eixample. I després això ells aixequen una acta i 
després, en tot cas, si fan el recurs, perquè clar s’han de guiar per etiquetatge que 
puguin trobar a les caixes de cartró, en els cartrons i així i llavors estima l’advocat 
d’aquí que, si fan recurs, no són suficients les proves i després és quan guanyen el 
recurs. Però vull dir que la seva feina la fan correctament, amb eficàcia i que hi estan i 
que s’ha modificat moltíssim tota la qüestió del cartró principalment a tota la zona de 
l’Eixample i del Barri Vell. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas respecte a l’aplicatiu aquest dels pressupostos participats. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Doncs sí que és cert que intentem buscar 
aplicatius que realment ens baixin el cost. Si vostè mira respecte a quan vàrem iniciar,  
hem baixat molt, a la meitat del 50 per cent i jo com a regidora d’Hisenda sap que 
sempre miro per l’euro i per tant, si trobo un aplicatiu... (Rialles.) És veritat, ja ho saben 
els regidors. I, per tant, si trobo un aplicatiu que realment ens pugui abaratir el preu, 
sens dubte ho farem, però és complicat perquè ha de complir una sèrie també de 
normativa i no tot el que ens presenten tècnicament la part informàtica ens diu que ho 
podem acceptar. Però sens dubte que si trobem alguna cosa més barata, ho farem. I 
tant que sí. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas, 
pel tema dels músics al carrer. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, Moltes gràcies. Quedarem, si vol li comentarem. 
Bàsicament és recollir les millores que hem anat copsant i sobretot dels espais on els 
anirem col·locant i les exigències, és a dir, anem intentant millorar a través de la 
coordinació també a la Marfà com de l’Intro, tot el que ens van dient, la millora. Si vol 
concretem un dia, quedem i en parlem. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, respecte al tema del Xuixo... 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Sí, aquest any farà cent anys que el pastisser Puig 
va crear el Xuixo... (Riu.) Perdoneu... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, a veure, ara vindrà un 
centenari important, ho hem començat a treballar, encara no hem desenvolupat res, és 
una idea que teníem i, per tant, quan ho desenvolupem més ja els ho explicarem més 
formalment. Encara és una prèvia, és que és una prèvia tot just. (Rialles de fons.) 

Bé, començo pel tema de la CUP... (Rialles de fons.) Disculpin. Respecte a l’Uni, 
doncs que a vegades per als clubs és cert que..., i més quan treballen en aquest nivell, 
doncs necessiten certa estabilitat i és cert que parlant amb ells vam veure que era 
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imprescindible aquests primers moments, aquests primers anys dotar-los..., ajudar-los, 
dotar-los de certa estabilitat. I és cert que va lligat amb esforços també suplementaris 
per part d’ells d’aconseguir més sponsors, etcètera. I, per tant, és bastant compartit, no 
és només assumit per l’Ajuntament, però creiem que aquest inici i més tractant-se..., 
saben vostès que tenim una especial fixació amb l’esport en femení i crèiem això, per 
ajudar-los que puguin fer aquests inicis amb certa estabilitat que no hagin d’estar patint 
cada any pel pressupost de si arribaran o no i el que intenten consolidar, doncs si l’any 
que ve es veurà o no afectat pels recursos o no, com ara també estem entrant en un 
cicle una mica diferent en què és una miqueta més fàcil aconseguir certs 
sponsoritzatges d’empreses, doncs ells iniciaran o continuaran treballant en aquesta 
línia i segurament aconseguiran augmentar les aportacions privades i després més 
endavant nosaltres podrem anar reduint, que aquesta és la intenció, d’anar-les reduint, 
evidentment. 

I respecte a la plaça 1 d’octubre, senyora Veray, jo..., parlar que la voluntat clara, 
claríssima, diàfana de divuit regidors d’aquest Ajuntament que tenim clar, claríssim i 
diàfan que volíem fer aquest canvi de nom i que vam decidir conjuntament què faríem, 
com ho faríem i quines actuacions s’havien de fer, dir-ne que això és un caprici de 
l’alcaldessa, jo de veritat, vostè sap que no és així i vostè sap que és una àmplia 
majoria tot aquest tema, estem parlant de divuit de vint-i-cinc. Per tant, no sé, jo li 
agrairia que aquí que ens coneixem tots reduís el to aquest, perquè vostè sap que és 
mentida, que hem sigut tots divuit. I, per tant, bé, faci el que vulgui, però en cap cas ha 
sigut un caprici, no li sé dir la quantitat que s’ha destinat, i tant, ja m’ho crec, no crec 
pas que m’enganyi, per tant, estic segura que ja deu dir la veritat. Hem fet el que calia 
perquè fos tant..., a l’acte no, perquè de l’acte com eren Festes de Primavera ja estava 
organitzat que hi havia d’haver sardanes i tal, doncs no hi havia despeses concretes 
en això. Vull dir, es van aprofitar que ja estava tot organitzat. Però potser sí que per la 
placa o..., doncs no sé, el que s’hagi hagut de gastar, però sàpiga del cert que va ser 
perfectament acordat tot amb divuit regidors d’aquest consistori.  

29. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passariem a precs i preguntes. 
Senyora Veray.. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Ara, li dic una cosa, hi ha un decret que paga mil 
euros per la sardana just per la inauguració de la plaça, vull dir..., jo també els decrets 
que firmi els miraria millor. 

Dit això, miri, jo li vull fer dos precs. Un és que retiri la pancarta de suport als presos 
polítics, a més li hem entrat per registre. I també que faci una cosa i és fer retirar els 
tòtems que hi han a la plaça dels Manaies també a favor dels presos polítics, que a 
més sap perfectament que no tenen permís. Quan revisem els decrets, només fem 
que veure comerços, restaurants, bars que només fan que ficar-los multes per no 
complir les ordenances d’aquest Ajuntament i després resulta que vostè i aquest equip 
de govern és el primer que incompleix les ordenances, sincerament. Nosaltres ho hem 
entrat per escrit i hem demanat empara al secretari perquè ens digui com s’ha d’actuar 
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quan és el propi equip de govern que incompleix les seves pròpies ordenances perquè 
quan ho fa un ciutadà ens queda claríssim i apliquen i el multen, però quan ho fan 
vostès aquí no passa res. 

I segona, una pregunta, sincerament vostè creu que són les declaracions que avui 
havia de fer davant les queixes no només de l’hostaleria, sinó també de molts 
comerciants de la ciutat davant del Girona Temps de Flors en què ha dit que potser 
que ells es preguntin què han fet per aquest Girona Temps de Flors. Aquest és el 
titular de..., senyora Madrenas, aquest és el titular que ha sortit mentre estàvem 
asseguts en aquest Ple, que es pregunti la Federació d’Hostaleria què ha fet ella per 
Girona Temps de Flors. Sincerament vostè creu que aquesta és la resposta que ha de 
donar a un sector tan important a la ciutat i que està implicat tant a la ciutat no només 
amb Girona Temps de Flors, sinó amb qualsevol esdeveniment que fem en aquesta 
ciutat? Sincerament farien millor tant vostè com la senyora Plana d’escoltar-los més i 
tenir en compte totes les reflexions que fan en funció que aquest any Girona Temps de 
Flors no ha funcionat ni molt menys tan bé com altres anys. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Digui’m, sí, senyor 
Martín. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC –CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Em pregunten 
des de Santa Eugènia què està previst fer amb la llinda de pedra que està embeguda 
a dins de la vorera del carrer al costat de Can Marfà. 

Una segona pregunta seria per quan està prevista l’entrega del pati del col·legi 
Eiximenis. 

La tercera, per quan està prevista alguna reunió –una nova convocatòria– de la 
Comissió del Nomenclàtor, perquè ens comenten que s’estan acumulant temes. 

I la quarta de les qüestions és que atès que s’han començat nombroses obres a la 
ciutat la mobilitat és un caos, ja veiem dia a dia que la mobilitat és lenta i amb moltes 
aturades, embussos, etcètera, si l’Ajuntament té previst fer algun tipus de plantejament 
o d’estudi o de propostes per intentar millorar i solucionar aquestes problemàtiques 
amb el trànsit. Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Dues qüestions. Hem rebut de l’associació 
«Mou-te en bici», d’alguna manera, un prec o una queixa que de l’última reunió que 
han fet els regidors amb l’entitat, que va ser a finals de novembre, es va quedar, 
segons ells, que en comptes de multes econòmiques hi hauria un tema de formació, 
que podrien estalviar-se aquesta qüestió de les multes. I, en segon lloc, demanaven 
que a les voreres molt amples també hi pogués haver senyalització i poguessin 
passar. I era per saber si es pensen reunir amb ells o quina resposta em dona amb tot 
això. 
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I la segona qüestió seria: a la reunió de retorn dels pressupostos participats al Pont 
Major, un tècnic comentava que l’ACA havia dit que no era possible cobrir la riera de 
Can Punxa, que és a la zona del Pont Major que dona cap al pont nou que s’ha fet de 
l’Aurora. Per tant, voldríem saber si aquesta negativa de l’ACA és una qüestió tècnica, 
si es pot canviar tècnicament o si és definitiva. Gràcies. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Al respecte de dos projectes que han quedat 
aturats i volíem saber quin era el motiu, primer l’ampliació dels despatxos de serveis 
socials del Centre Cívic Pla de Palau i el segon, el Punt de lectura de Girona Est, per 
un costat. 

I llavors saber, ja que ha parlat abans d’habitatge, primer, quan es reunirà la Taula pel 
dret local, quan hi ha previsió. I segon, quants pisos, des del mes d’octubre, han entrat 
a la Taula d’emergència per part de les entitats bancàries. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, digui’m. 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Dues cosetes. Com està el conveni amb el Girona Futbol Club? Abans de decidir 
alguna cosa, doncs que informin els regidors de l’oposició a veure com està el tema, 
val? 

Després una altra cosa, senyor Berloso, fa uns plens em va dir que tot el tema amb 
Trargisa s’està parlant amb els representants dels treballadors i anava a bon port. Tinc 
entès que s’han entregat les negociacions. Què passa, que estan fent la guerra pel 
seu compte sense tindre en compte els treballadors o individualment? Volia preguntar 
solament això. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Costa... 

Sra. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Sí, amb relació als food trucks que 
hi havia a la plaça Catalunya al festival Strenes, sembla que des dels food trucks 
pagaven directament a la promotora i el que volem saber si dintre d’aquestes..., bé, les 
taxes de l’Ajuntament que en teoria anaven englobades en aquest pagament a la 
promotora, si la promotora ha pagat les taxes a l’Ajuntament. 

I una segona pregunta és: el tema de la plaça Catalunya, que s’han tret tots els 
arbustos, a veure, ja sé que s’ha justificat dient que perquè es veiés millor la catedral i 
Sant Fèlix, la realitat és que és un espai on habitualment sol haver-hi bastanta 
mainada jugant i no hi ha cap ombra, a partir de d’aquí quatre dies que comenci a fer 
calor, allà no hi podrà estar ningú. Com ho justifiquen vostès? Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Salellas.. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Hem rebut unes quantes queixes 
de veïns de Montilivi que es queden sense aparcament perquè es transformen en 
aparcaments de motos quan hi ha partits de futbol. Ens agradaria saber si pensen 
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mantenir aquesta situació o obligar l’equip de futbol que busqui els seus aparcaments 
per quan hi hagin partits que no alterin la vida dels veïns de Montilivi. 

En segon lloc, quan ens passaran l’informe que el mes de març havia d’estar fet i 
compartit amb l’oposició al voltant de l’aigua i l’administració de l’aigua. Anem dos 
mesos de retard, es van comprometre que el mes de març ens el compartirien. 

En tercer lloc, com pensen afrontar el fet que faci quinze anys que hi hagi un bar que 
és el Bar Núria que està exercint sense contracte vigent? Com ho pensen fer? Pensen 
mantenir-ho tot obert o pensen fer algun tipus de gestió? Perquè fa quinze anys que 
hauria d’estar tancat perquè no té contracte vigent. 

I en quart lloc, un prec. Ens agradaria que l’any vinent el mapa de Temps de Flors 
incorporés tota la ciutat i, per tant, tots els espais on hi han flors. 

I cinquè, un prec que tota la legislatura el venim fent, que és que l’oposició tingui algun 
tipus de veu en les xarxes socials de l’Ajuntament. A això s’hi va comprometre l’alcalde 
Puigdemont, vostè no ho ha seguit, però ens agradaria que es pogués aplicar. 

I ens sumem a la petició sobre «Mou-te en bici». 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, tenim un problema 
d’aparcaments de motos en el carrer Grober en el qual sovint s’aparquen a la vorera, 
això es va traslladar en una taula de pressupostos participats perquè així els van fer..., 
els van dir als veïns, sembla ser. Nosaltres entenem que una solució per això podria 
ser que alguna de les places de zona blava del carrer Sant Francesc, per exemple, 
s’habilitessin per fer un aparcament de motos més gran. Una proposta, doncs, en 
aquest sentit. 

L’altre és: hem vist per les dades que tenen penjades a la web que el percentatge de 
recollida selectiva ha baixat, el 2016 estava en un 47 per cent i el 2017 tenim un 35 per 
cent. Ens sembla una xifra desastrosa i voldríem saber com hi responen, quines 
mesures han pres. També ens agradaria una valoració a nivell de com està el tema de 
Sant Daniel i per això demanem..., és difícil que ens ho responguin tot ara, però 
demanem que ens facin una reunió a tots els portaveus o a aquells que estiguin 
interessats per parlar d’aquest tema de la gestió de residus, que és un tema que ens 
preocupa. 

Hi ha una calculadora de CO2 a la pàgina web que no està funcionant, si us plau si la 
poden posar en marxa. 

I llavors que del 26 de maig al 5 de juny hi ha la setmana de la natura. El 5 de juny, 
concretament, el Dia Mundial del Medi Ambient. I quines activitats tenen previstes més 
enllà de les que fan les pròpies entitats com a Ajuntament, per tant, quines activitats 
pensen fer. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, endavant senyor Poch. 
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Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Un prec a l’Àrea d’Urbanisme. Diversos tècnics 
m’han comentat, jo també ho he pogut comprovar, que el servei d’atenció telefònica és 
bastant dolent últimament. El prec seria a veure si poden posar mitjans per millorar el 
servei d’atenció telefònica. Gràcies. 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, amb relació a la problemàtica dels propietaris 
de gossos perillosos, de races considerades perilloses, que els porten sense lligar, ja 
hem comentat més d’una vegada a les comissions informatives que no passen 
sancions. Se’ns va comentar la causa que això fos així, però recentment hem vist en 
xarxes socials diferents casos de ciutadans que sobretot en espais naturals o 
periurbans es troben habitualment amb propietaris de gossos que tenen 
comportaments incívics, els propietaris, de dur aquests animals deslligats i suposo que 
pensen que com que ja no és pròpiament l’espai urbà, ja poden deixar-los anar, estaria 
bé que ara que disposem d’agents mediambientals poguessin fer una mica aquesta 
feina de recordar les ordenances i de sancionar en el cas que sigui necessari. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Miri, jo avui llegia unes 
declaracions del senyor Mas-Bagà, director general i president del consell 
d’Administració del Girona Futbol Club, que m’han sorprès una mica. Donava ja per 
assentat que faria tot un seguit d’actuacions en el camp de Montilivi com si el conveni 
pràcticament deia que ja hi havia hagut bona entesa amb l’Ajuntament i que tirava tot 
endavant. Volíem saber exactament això com anava i quina és la realitat d’aquestes 
declaracions. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies. M’agradaria saber com està el 
Pla integral de Sant Narcís. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs vinga, sí, 
el senyor Sastre donarà resposta. 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Per contestar el 
senyor Martín sobre la llinda de Santa Eugènia, de carrer de Baix, després de la 
petició veïnal de retirar-la, es va fer la petició a Brigades que fessin aquesta obra, 
perquè no és només retirar, sinó que s’ha de refer la vorera, Brigades entenem que ho 
té en la seva cua d’entrada de les diverses actuacions que s’han de fer i una vegada la 
retirin provisionalment s’instal·larà al col·legi, a l’Escola Montfalgars. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I la Comissió del Nomenclàtor? 
Que quin dia es reunirà la Comissió del Nomenclàtor? 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, la Comissió del Nomenclàtor està..., s’ha de fer 
una reforma del reglament que està prevista, entre altres coses també per incloure 
aquelles entitats com els Amics de la UNESCO que havien demanat d’entrar-hi. I una 
vegada s’hagi fet aquesta reforma de reglament hi haurà aquesta reunió de la 
Comissió del Nomenclàtor. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Eva 
Palau... 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Paneque, a 
veure, el tema de despatxos Pla de Palau. Sobre el paper és molt maco dibuixar 
coses, el fet que es fessin aquests despatxos anava lligat –que em corregeixi el 
regidor de Cultura si vaig equivocada– amb el trasllat de la Biblioteca Ernest Lluch cap 
a la Casa de Cultura. Aquest trasllat, no cal que els ho digui, encara no s’ha fet i va 
amb retard, no sé, ell sabrà més els terminis, perquè no em pertoca a mi. Si en aquest 
moment féssim els despatxos que es van dibuixar sobre paper trauríem un espai a la 
Biblioteca Ernest Lluch que no compliria els requisits per tal que formés part de la 
xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya. I, per tant, estem mirant com 
aquest puzle que sembla tan fàcil sobre paper, com ho podem anar reconduint perquè 
els despatxos siguin com han de ser i no ens quedem sense biblioteca a l’Ernest 
Lluch. 

Després m’ha fet una altra pregunta que no he entès bé perquè hi havia soroll. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Punt de lectura del Sector Est... 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Perdó? (Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Això és d’ell, el punt de lectura. I 
després els pisos d’emergència... 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): És que havia sentit una segona pregunta i no ho havia 
entès bé. De pisos d’emergència lamentablement no sé jo a la seva etapa quants 
n’entraven, però n’estan entrant tan pocs com que a la darrera Taula d’emergència en 
va entrar un, i a l’anterior en van entrar dos. Per això estem preocupats i per això 
estem buscant altres vies perquè ens puguin arribar més pisos perquè evidentment no 
els podem fabricar. Estem en converses..., amb alguna conversa que podria ser que a 
través d’unes gestions arribessin més pisos a la Taula d’emergències. Però a la 
darrera, un, i a la penúltima, dos. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. El senyor Martín del 
PSC, la retirada de la llinda està pendent de la disposició de les Brigades municipals. 
Ja es va parlar amb els veïns perquè ells volien ser-hi, i així es farà. És poder lligar-ho 
amb les Brigades municipals. 

La segona entrega del pati Eiximenis, tal i com s’ha informat en diferents mitjans, 
farem l’opció que ens recomana el Departament d’Ensenyament en el sentit de posar 
una planxa microperforada per tal de millorar la seguretat a la part alta del pati. 

Referent a la mobilitat, certament és complicada perquè també hi ha hagut un 
increment, un increment important dels vehicles que es desplacen per dins de la ciutat 
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amb vehicle, sobretot de quatre rodes. Això sumat a les diferents obres que s’estan 
fent a la ciutat i a una que cada vegada va agafant més volum, que és la de Pont del 
Dimoni, la qual és una via bàsica de la ciutat i sens dubte aquí es veurà molt afectada 
la circulació, ja ho vaig advertir al principi, i s’hauran de buscar vies alternatives, si la 
gent no vol fer les retencions, que forçosament, suprimint dos carrils a un, es 
produiran. N’hi han algunes que puntualment es fan i de seguida que es pot es retiren, 
però que evidentment les obres que s’han de fer i l’augment dels vehicles, la gent 
encara continua apostant per la mobilitat amb quatre rodes, doncs això genera 
aquestes retencions. La recomanació és que canviïn o, si no, que surtin amb més 
temps si no volen trobar-se amb aquests problemes. 

El senyor Quim Rodríguez es queixa de data per la reunió, crec que ja està 
convocada, de fet, ja ho hauria d’haver estat, no ho està però em confirmen que avui 
ja..., bé, que està convocada aquesta reunió amb «Mou-te en bici». Bona part ha estat 
culpa meva, ho assumeixo jo, perquè diferents qüestions no han pogut determinar..., 
però la data ja està confirmada. 

I referent al tema de circular per les voreres, és un compromís que vaig adquirir i que 
personalment crec que s’ha de fer, però s’ha de fer amb garanties. I efectivament es 
podrà circular per aquelles vies, unes vies determinades en les quals haurà d’estar 
prèviament senyalitzat. 

Referent al tema de les sancions i dels cursos, el senyor Berloso els parlarà. 

Referent al cobriment de la riera de Can Punxa, efectivament l’ACA va fer un informe 
negatiu d’acord amb la normativa actual en la qual no es pot fer aquest tipus de 
cobriment. I aquest informe es va fer arribar a l’associació de veïns. 

Senyor Salellas, no he entès la pregunta sobre el tema dels aparcaments a Montilivi... 
(Veus de fons.) Bé, el que passa és que hi ha molta gent que es desplaça en motos, 
però sobretot és a la zona més tocant al camp, que normalment allà..., bé, és per 
facilitar que més persones puguin estacionar i que hi ha una sobredemanda 
d’aparcament, però no afecta directament els veïns, allà és molt poca l’afectació, és 
molt poca. Afavoreix molta més gent que puguin aparcar en moto. 

La senyora Pèlach em parlava del tema precisament també d’aparcaments de motos a 
la sortida de l’edifici Grober. Allà hi havia una queixa... Em va arribar la informació a 
través del regidor Berloso en el qual deien que nosaltres els havíem dit que ho fessin a 
través de pressupostos participats, no va ser així i així els ho vaig dir quan em varen 
venir a veure. No va ser així. Ells tenen dificultats per sortir i al final em demanaven 
anar a buscar alguna solució i una de les solucions que s’ha fet és pintar una línia 
perquè ells puguin..., perquè els vehicles que surten puguin sortir sense tenir afectació. 
Efectivament hi han vehicles que estan aparcant sobre les voreres, tenen alternativa 
perquè allà hi ha un espai al carrer 20 de Juny, davant de la Subdelegació del Govern, 
hi ha un carrer en el qual podrien aparcar i caminar cent cinquanta metres, però la gent 
s’estima més aparcar sobre la vorera perquè són amples, i evidentment no ho poden 
fer. 
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El senyor Poch comentava que les queixes de l’àrea d’urbanisme, el que representa 
l’atenció telefònica. Té raó, se’ns ha produït una baixa d’una una persona, es reben 
moltes trucades i no donem a l’abast, efectivament, i estem buscant solució i s’ha de 
substituir aquesta persona. 

I, senyora Maria Mercè Roca, sobre el Pla integral de Sant Narcís, m’estranya que no 
hagi rebut la convocatòria perquè s’ha de fer. Ja miraré què ha passat perquè estava 
prevista, no sé si s’ha modificat alguna data, en la qual ja es presentaran les 
conclusions sobre el pla integral. Ja em preocuparé..., no sé si ha arribat a algú... 
Doncs ja miraré el tema, perquè se’ls ha de fer arribar perquè tinguin la informació. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Del mapa de Temps de Flors sí que és veritat que 
aquest any els barris no han sortit, els altres anys sortien amb el requadre, no vaig 
estar jo al cas, la veritat és aquesta i, per tant, l’any que ve sortiran tots els projectes 
que estiguin als diferents barris posats de la manera que puguem, perquè si no seria 
un mapa molt gran, per tant, s’haurà d’adaptar d’alguna manera. Gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor 
Rodríguez, respecte a «Mou-te en bici», tal com es va quedar a l’última reunió que es 
va tindre entre Participació i Mobilitat era que totes les multes que estaven fins al mes 
de desembre, aquestes serien subjectes a tot aquell que volgués acollir-se, diguem-ne, 
amb serveis a la comunitat, que aquests serveis a la comunitat consistirien en un curs 
que tenien d’invertir «Mou-te en bici» per de quina manera es tenen de moure per la 
ciutat i tal, més després unes hores de ser, diguem-ne, els que repartirien fulletons 
d’aquests de sensibilització amb les bicis. Des de Participació, això fins a les del mes 
de desembre estan retingudes amb espera d’aquesta famosa reunió que ells tenien de 
fer una aportació per això de les voreres i també de com organitzaven aquests cursos. 
Precisament la setmana passada o l’altra, no recordo exactament, amb Participació ho 
vàrem estar parlant. I, per tant, des de Mobilitat estan convocats ja per un dia, no 
recordo exactament, que també estem convocats i aclarirem... Però vull dir això, que el 
benefici aquest el tenen tots aquells que el vulguin tindre, i els que l’hagin pagat no 
tenen de fer aquests serveis a la comunitat. A partir del mes de gener ja es va quedar 
que s’havia avisat suficientment i que tot aquell que incomplia, diguem-ne, amb 
l’ordenança de circulació, doncs la multa la tenia de pagar. 

Senyor Granados, Trargisa, no sé vostè quin informador té sobre Trargisa, però 
Trargisa en aquest moment s’està negociant amb el comitè d’empresa i els sindicats 
un document d’uns beneficis que tenien els treballadors antics i s’està..., estem 
esperant per banda del comitè d’empresa respecte a un document que es va presentar 



190 
 

des de Trargisa en el comitè, quines eren les coses que acceptaven i quines eren les 
coses que demanaven noves. I encara aquest document no ens l’han fet arribar. 

Senyora Costa, respecte que diu que el nou disseny de la plaça Catalunya, que hi ha 
un problema d’arbres de cara a l’estiu. Tots els arbres que s’han tret eren els de dintre 
el sortidor que tindria en tot cas de fer un salt la criatura que volgués estar a l’ombra, a 
dintre el sortidor... Sí, sí, perdonin, i tant. Excepte un arbret, les baladres hi són totes... 
(Veus de fons.) Bé, vostès diran això, doncs és el que hi ha i a més no podien..., els 
arbres que es poden plantar allà no poden ser arbres grossos degut al paviment sobre 
el que estan plantats, només es va treure un arbret d’aquests que..., no sé com en 
diuen, que són aquells que fan com pruners no sé quants i punt, no se n’ha tret cap 
més. Sí, bé, i els que estaven en el sortidor, aquells dos espècie de dallò. Però aquells 
no podien fer ombra a les criatures perquè no en feien cap d’ombra (...) un nou 
disseny. Pot ser de l’«agrat» d’uns i del «desagrat» dels altres. Això, vull dir, no li 
estem discutint. 

Senyor Salellas, informe de l’aigua. Sí que és cert que es pensava que dintre del mes 
de març, aquest primer trimestre, hi hauria l’informe que es presentaria al jutjat, que 
encara l’estan acabant de treballar els tècnics i des de Secretaria i el tenen..., ja l’estan 
ultimant i, per tant, es farà arribar als jutjat i una vegada fet arribar al jutjat i pels 
compromisos que s’han pres es farà arribar a Aigua és Vida i als diferents grups 
municipals. 

Llavors la senyora Pèlach sobre la valoració del porta a porta a Sant Daniel, si no ho 
he entès malament, no? Val. Llavors, vull dir, hi ha el compromís que la valoració es 
farà quan porti un any de recollida, no sé si és el mes que ve o l’altre que fa l’any. I 
després es farà una valoració tant de la recollida selectiva que s’ha fet, que en principi 
estem molt contents, hi ha hagut pràcticament..., rebuig no n’existeix, per tant, vol dir 
que s’estan reciclant tots els altres tipus d’escombraries, doncs s’està reciclant 
correctament. I es farà la valoració ara quan faci un any que tenim totes les dades al 
ser porta a porta perquè es registra cada dia d’on es treu, d’on no es treu, els quilos, 
etcètera. I, per tant, farem la valoració a fi i efecte de complir amb allò que ens vàrem 
comprometre de fer unes bonificacions d’acord al reciclatge correcte que s’hagi fet. 

I quant a la festa del medi ambient, quines activitats, jo en aquest moment no li sé 
respondre, en tot cas, ja ho preguntaré i ja li informaré. 

Senyor Terés, respecte als gossos perillosos, jo crec que estan actuant, jo n’he vist de 
denúncies amb gossos perillosos, el que passa que sí que és cert que hi ha un embús 
a dalt a l’àrea i no sé allà si han sortit..., no han sortit encara de dalt. Quant a aquests 
agents ambientals ja hi estan actuant. El que passa que estem esperant amb gossos 
poder modificar l’ordenança de gossos, però per dificultats també de personal 
pensàvem poder-ho portar aquest mes de maig i no ha set possible, mirarem el mes 
de juny de modificar l’ordenança. Tingui en compte que de totes formes aquí hi ha una 
distribució de feina que la policia continua fent perquè és la que d’alguna manera té 
l’autoritat i tal que totes les places i així les fa la Policia Municipal i els carrers els farien 
aquests agents ambientals. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Referent a la 
concessió del Futbol Club Girona, la veritat és que hem tingut diverses reunions amb 
ells, ens hem reunit, tant amb la part política, en aquest cas jo he mantingut les 
reunions, i els tècnics amb els representants del Girona. Les reunions han anat bé, 
hem estat parlant de quines són les seves necessitats, els hem estat explicant també 
una mica com funcionen les concessions, què és el que podem concessionar, que 
necessitem estudis econòmics... Bé, hem necessitat un temps per posar-nos una mica 
al dia de tot el que es necessita. I ara estem pendents que entri l’estudi econòmic, és 
cert que anem molt «apretats» de temps. El secretari ha començat a preparar, a 
redactar els plecs de clàusules, encara no tenim re, jo encara no he vist re perquè ells 
ens han d’entrar l’estudi economicofinancer, mentrestant estem treballant amb el plec. 
I, per tant, quan tingui alguna cosa, encara que sigui esborrany, us ho presentaré. No 
us ho presento perquè és que jo tampoc ho tinc en aquest moment, s’hi està treballant. 
Divendres tornem a tenir una altra reunió amb ells per acabar..., d’alguns matisos, 
acabar d’aclarir-los. I, per tant, pretenem portar la concessió al juny, perquè s’acaba la 
concessió i l’hem de portar al juny. Sé que vostès em diran que anem molt «apretats» 
de temps, és cert. Jo quan ho tingui us ho presentaré tan ràpid com sigui possible i 
quan us ho presenti, si hem de tenir reunions cada dia per explicar-ho, per aclarir-ho i 
per dir com ho hem fet, estaré a la seva disposició. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte a la calculadora... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Respecte a la calculadora de la pàgina web, ho 
passaré als tècnics dient que no funciona la calculadora. És la calculadora, no, que 
han dit?  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, del CO2. D’acord, ja ho 
mirarem. Moltes gràcies. Perfecte. I el senyor Ribas respecte a... 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, respecte al Punt de lectura, indicar que estem 
fent un treball molt interessant a l’Associació de Veïns de Sant Narcís, que estem fent 
una reflexió... (Veus de fons.) No, que la contestava a vostè, per això he parat. 
Respecte al punt de lectura, li estava dient que estem fent una feina amb serveis de 
biblioteques justament amb una associació de veïns que és la de Sant Narcís que 
estan fent una reflexió de transformació del Punt de lectura que els informarem ben 
aviat al respecte i que serà traslladable també en el Sector Est i permetrà que tingui 
funcionalitat. 

Respecte als food trucks, indicar-li que ara no li puc donar la resposta exactament, 
però em comprometo..., ho acabo de demanar perquè li facin tramesa de la informació 
que ha demanat. 

I respecte al Núria, que m’ho he quedat jo, més que res per informar-li, que em sembla 
que ja ho sap, senyor Salellas, perquè n’hem parlat vostè i jo, estem parlant que és 
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una zona que la titularitat és Adif i estem ara amb el tràmit justament per la 
recuperació d’aquest espai regularitzar l’activitat que s’hi desenvolupa. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte als tòtems que ha dit, 
sí que està feta la sol·licitud i representa que sí que ha d’estar..., ha sortit també 
l’autorització, no li puc concretar. Però que s’ha sol·licitat, seguríssim, i que la voluntat 
de l’Ajuntament és de donar-la també. Si no està donada ja. 

I respecte a l’avaluació de Temps de Flors, això..., res, i per acabar, i molt breument, 
no és el que jo he dit, jo no sé si ho ha... Si ho han reflectit, no és en absolut el que jo 
he dit. Jo el que he dit i he tornat a repetir aquest migdia és que enguany s’havia 
aconseguit certa..., i és cert que en un altre lloc havia dit «equilibri» i ho he dit 
malament, perquè després ho he rectificat, volia dir «estabilitat», en el número de 
visitants, és a dir que anem en un número similar, no estem..., i ho he dit així, no 
estem augmentant el número de visitants i tal, el que passa que he dit «equilibri» i algú 
ha interpretat que deia que havíem trobat l’equilibri entre el número de visitants i els 
veïns i no, no he dit això, sinó estabilitat en el número de veïns, perquè crèiem i creiem 
que no hem de continuar aquesta escalada en augment i, per tant, en aquest sentit, 
estabilitat. Sí que he dit, perquè ha estat així, que hi ha hagut menys aglomeracions de 
les greus, de les de tallar un carril de vianants. Saben que en d’altres edicions en 
moltes ocasions havíem hagut de tallar el carrer de la Força per un sol sentit i enguany 
només s’ha hagut de fer una tarda. Per tant, això és molt bona notícia, vol dir que 
aquelles aglomeracions tan greus no s’han produït i, per tant, no ha calgut fer-ho. Si no 
m’he equivocat, m’havien dit una sola vegada, si fos més, ja ho concretaríem però el 
que jo sé és una sola vegada. 

I hem començat a treballar amb descentralitzar amb tot el tema de..., però amb 
projectes molt potents, el tema de la Devesa i el del projecte Vores, entre cometes, per 
també descentralitzar i apartar una mica la gent i per, ara sí, intentar cercar l’equilibri 
entre aquest esdeveniment i no fer foragitar els veïns i les veïnes que, de fet, són els 
que haurien de gaudir aquests esdeveniments, doncs no apartar-los de la ciutat i en 
aquest sentit pot ser també que hagi sigut la pluja, també pot ser que hagi sigut això 
que hem fet de descentralitzar, però és evident que hem de continuar treballant més i 
millor per aconseguir-ho encara més, però hem començat a treballar cercant l’equilibri, 
no que l’hem trobat. 

I llavors m’han preguntat: però sembla que l’Associació d’Hostaleria diu que, clar, que 
no han tingut plena ocupació aquests dies. Jo he dit, escolti, doncs jo no ho entenc 
perquè nosaltres amb les nostres dades no coincideix perquè el número que visitants 
és similar als de l’any passat. I li he dit: ho haurem de comprovar, quines dades tenen 
ells, quines dades tenim nosaltres, perquè també a l’oficina també sabem si venen de 
fora, si es queden, per tant, no ens lligava. Per tant, haurem de comprovar això. Però 
després he dit: però no sé si la pròpia Associació d’Hostaleria que deu fer la seva 
pròpia promoció enguany ha fet algun canvi. És això el que he dit, no que «apa, allà 
se’ls confiti». Jo no he dit això. Val. Bé, sí, com ho ha explicat vostè, sí, perquè s’ha 
exaltat moltíssim. Jo he dit això. Jo no sé de la promoció que fan ells per atraure als 
seus propis negocis si enguany han fet algun canvi i és el que he dit així mateix, no he 
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posat en dubte res, el que poso en dubte són les dades, que no ens lliguen, perquè si 
tenim el mateix número de visitants, similar, home, doncs no ho sé, no ens lliga. Però 
ja ho estudiarem, ja ho esbrinarem i fins i tot he dit: i si cal que l’any que ve fem una 
comunicació amb bisturí a un lloc concret, a un territori concret perquè ens interessa 
perquè són els que es queden a dormir de forma majoritària, doncs ja ho farem. No hi 
ha més problema que aquest. 

Per tant, crec que ara sí que ja estem del Ple. Ara el TMG. Gràcies. 

I dit això, quan són les dotze i quatre minuts de la nit s’aixeca la sessió per ordre de la 
Presidència i s’estén la present acta de la qual el secretari general i el secretari delegat 
en donen fe.  

 

 


