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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA CELEBRADA EL 

12 DE DESEMBRE DE 2016. 

 

A la ciutat de Girona, a les sis i quatre minuts de la tarda del dia 12 de desembre de 
2016, es reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la 
presidència de l’alcaldessa-presidenta, Sra. Marta Madrenas Mir, amb l’assistència 
dels regidors i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió 
ordinària. 

ASSISTENTS: 

ALCALDESSA-PRESIDENTA 

Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SR. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 

SRA. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SR. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 

SRA. LAIA PÈLACH SAGET (CUP-Crida per Girona) 

SR. LLUC SALELLAS VILAR (CUP-Crida per Girona) 

SRA. ESTER COSTA FITA (CUP-Crida per Girona) 

SR. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP-Crida per Girona) 

SRA. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 

SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 

SR. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 

SR. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 

SRA. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 

SR. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 

SRA. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
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Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l’interventor Carlos Merino Pons. 

Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 

_____________________________________________________________________ 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA 

Aprovació acta sessió ordinària de data 14 de novembre de 2016. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

Sentència núm. 166, de 29 de juny de 2016. 

Sentència núm. 2193, d’11 d’octubre de 2016. 

Sentència núm. 6185, de 27 d’octubre de 2016. 

Sentència núm. 206, de 28 d’octubre de 2016. 

Sentència núm. 212, de 13 de novembre de 2016. 

Sentència núm. 9, de 17 de novembre de 2016. 

Decret d’1 de setembre de 2016. 

Decret de l’Alcaldia de 28 d’octubre de 2016 relatiu a nomenament del senyor Salvador 
Romero García, personal eventual. 

Informe Obligacions subministrament informació Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ple Municipal en relació a l’execució pressupostària i situació de la 
tresoreria corresponent al tercer trimestre de 2016. 

4. RATIFICACIONS 

4.1 Decret de l’Alcaldia de data 14 de novembre de 2016 relatiu a requeriment de la 
Direcció General d’Administració Local de 2 de novembre de 2016 en relació a la 
sol·licitud de subvenció pel projecte d’especialització i competitivitat territorial 
“Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de Girona i el seu 
entorn territorial” (001-P-000944), presentada a la convocatòria del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
regulada per l’ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril. 

4.2 Decret de l’Alcaldia de data 25 de novembre de 2016 relatiu a modificació del 
reglament del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona. 

4.3 Decret de l’Alcaldia de data 5 de desembre de 2016 relatiu a requeriment de 
prestació de servei i pròrroga del contracte de serveis postals de l’Ajuntament de 
Girona. 

PROPOSTES 

Comissió Informativa d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat. 

5. Ratificació de l’establiment del Servei de l’Oficina Municipal d’Habitatge i aprovació 
del seu reglament de funcionament. 
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6. Aprovació inicial del document de protecció civil municipal. 

7. Atorgament de guardons amb motiu de la Diada de la Policia Municipal de Girona. 

8. Aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2020. 

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

9. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat 
i Cooperació. 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior. 

10. Aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de 2015. 

11. Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 

12. Aprovar la transferència de crèdit entre partides. 

13. Aprovació inicial Reglament Orgànic Municipal. 

14. PROPOSTES URGENTS. 

MOCIONS 

15. Moció que presenta el Grup municipal de la CUP-Crida per Girona per donar suport 
a la Plataforma de víctimes de l’Alvia 04155, amb destinació a Santiago de 
Compostela, i ajudar a esclarir les causes de l’accident ocorregut el 24 de juliol de 
2013. 

16. Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (C’s) 
sobre la responsabilitat i el manteniment de l’educació infantil de 0 a 3 anys. 

17. Moció que presenten conjuntament els Grups municipals ERC-MES, CUP-Crida 
per Girona i Ciutadans perquè el Pla especial de La Devesa defineixi els usos d’aquest 
parc i inclogui només els compatibles amb la seva preservació. 

18. Moció que presenta el Grup municipal ERC-MES per a la instal·lació de més 
lavabos públics a la ciutat de Girona. 

PART DE CONTROL 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, des de la resolució número 2016016400 a la número 
2016018030, des de 1 de novembre de 2016 fins a 30 de novembre de 2016. 

DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l’Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l’article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 4 de 
novembre de 2016 (ordinària), 11 de novembre de 2016 (ordinària), 18 de novembre 
de 2016 (ordinària), i 25 de  novembre de 2016 (ordinària). 

19. PRECS I PREGUNTES 

Segon.- Convocar el Ple de la Corporació en sessió ordinària pel proper dia 12 de 
desembre de 2016 a les 18:00 hores. 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I si els sembla, doncs, comencem 
ja amb l’ordre del dia del Ple. Primer de tot aniríem per l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària de 14 de novembre, el darrer Ple. No sé si hi havia alguna rectificació 
o algun comentari a fer, si no..., doncs algun vot en contra o alguna abstenció? 

VOTACIÓ 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del 14 de novembre de 2016. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passaríem al segon punt 
de l’ordre del dia, que de fet m’he avançat, que era el d’informe de presidència que ja 
l’hauríem fet. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

(L’inici del Ple no ha quedat enregistrat.) ...a l’atur, doncs això són bones dades. 

Per altra banda... Disculpin, que canvio de... Saben vostès que no m’agrada massa 
referir-me a la contractació, perquè és el que dèiem, que no contempla 
possiblement..., el que contempla les persones que estan o no treballant són les 
afiliades a la Seguretat Social en el moment concret, perquè poden haver-hi hagut 
moltíssims contractes però que no siguin fixes o que siguin molt curts, que és el que 
està succeint, són contractes, en realitat, relativament precaris i que és la feina que 
tenim pendent. Però, en canvi, sí que és una dada molt fiable saber en cada moment 
quantes persones hi han afiliades a la Seguretat Social, això sí que ens permet saber, 
doncs, així com es redueix l’atur, també hi ha més llocs de treball ocupats i, per tant, 
serien les dues dades que caldria conèixer bé per saber què passa amb el mercat 
laboral. I, en aquest, cas el mes d’octubre, igual com aquests darrers anys, així com 
passa el mateix, aquesta tendència que ja s’està consolidant de reducció de l’atur, per 
altra banda, també ja hi ha aquesta tendència que ja també queda consolidada 
d’augment de l’afiliació a la Seguretat Social. I, per tant, es va donant continuïtat a 
aquesta recuperació que sembla que..., no, que s’està produint, efectivament, el que 
passa que és el que diem, que cal treballar més i millor en el fet que les ocupacions 
siguin de molta més qualitat en el sentit o de més fixes o de percebre uns sous 
superiors si pogués ser. Per tant, s’està assolint ara també en afiliació gairebé el 
mateix nivell, és a dir, ens acostem molt a les xifres anteriors a 2008, al mes d’octubre 
de 2008, que si recorden vostès també eren aquells moments que, vaja, que hi havia 
molta eufòria i que el mercat de treball estava molt potent, era un mercat molt fort. El 
nombre total de persones afiliades aquest mes d’octubre era de 69.431, és a dir, quasi 
70.000. Els recordo que el mes que més alt a la vida de tota la història de Girona hi ha 
hagut en tota la sèrie d’afiliació a la Seguretat Social van ser 72.000 afiliats, per tant, 
ens hi estem acostant molt. Per tant, segurament jo crec que..., igual que tot els 
experts, crec que podem coincidir que la ciutat de Girona també, doncs, està vivint 
aquesta recuperació i ara falta treballar en la qualitat dels llocs de treball. Jo crec que 
potser destacaríem això. 

Sra. Marta Madrens Mir (alcaldessa-presidenta): Tercer punt, decrets i acords a 
donar compte al Ple, que si recorden ara sempre al final, com hi ha aquella part de 
control, doncs, ho podríem fer al final. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 166, de 29 de juny de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, que estima en part el recurs contenciós administratiu núm. 
38/2016, interposat per la recurrent contra el Decret de l'Alcaldia de data 19 de 
novembre de 2015, pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat 
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patrimonial per les lesions i danys soferts a causa d'una caiguda a la via pública, 
al carrer Ballesteries, el dia 13 de desembre de 2014, degut a l'existència d'un 
element de ferro que sobresortia del paviment. La quantitat reclamada s'elevava 
a 15.155,95 €, mentre que la sentència reconeix una indemnització de 15.080,95 
€, a càrrec de la companyia asseguradora. 

* Decret d'1 de setembre de 2016, del Tribunal Suprem, Sala Tercera del 
Contenciós Administratiu, que declara desert el recurs de cassació preparat per 
l'Ajuntament de Celrà contra la sentència núm. 196, de 31 de març de 2016, 
dictada per la Secció Cinquena de la Sala del Contenciós Administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va desestimar el recurs 
contenciós administratiu núm. 237/2013, interposat per l'Ajuntament de Celrà 
contra la resolució de la Conselleria de Governació i Relacions Institucionals de 
14 de maig de 2013, per la que es va aprovar la delimitació entre els termes 
municipals de Celrà i Girona i en concret en l'àmbit d'emplaçament del Castell de 
Sant Miquel. 

* Sentència núm. 2193, d'11 d'octubre de 2016, del Tribunal Suprem, Sala del 
Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, que declara que no hi ha lloc als 
recursos de cassació interposats per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament 
de Girona contra la sentència núm. 415, de 10 de juny de 2015, dictada per la 
Secció Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, que va estimar en part el recurs contenciós administratiu 
núm. 481/2011, interposat per la societat recurrent contra l'acord de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme de Girona de data 27 de juliol de 2011, pel que es va 
aprovar definitivament la modificació puntual núm. 39 del Pla General d'Ordenació 
Urbana de Girona. 

* Sentència núm. 6185, de 27 d'octubre de 2016, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Social, que desestima el recurs de suplicació núm. 4968/2016, 
interposat per la demandant contra la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 1 
de Girona el dia 9 de febrer de 2016, aclarida per Interlocutòria de data 25 d'abril 
de 2016, en el procediment per reclamació de dret núm. 430/2015, confirmant 
íntegrament la sentència dictada. 

* Sentència núm. 206, de 28 d'octubre de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 404/2015B 
i 6/16 acumulats, interposat per la societat recurrent contra els Decrets d'Alcaldia 
de dates 10 de setembre i 26 d'octubre de 2015, pel que es van desestimar el 
recursos de reposició interposats contra la liquidació de la taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local (subsòl, sòl i vol), 
corresponent al primer i segon trimestre de 2015, respectivament, que s'anul·len 
i es deixen sense efecte. 

* Sentència núm. 212, de 13 de novembre de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que estima en part el recurs contenciós 
administratiu núm. 115/2016, interposat per la recurrent contra la desestimació 
presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en data 30 
de juliol de 2015 davant l'Ajuntament de Girona, per un import de 11.548,93 €. La 
sentència declara el dret de la recurrent a ser indemnitzada en la quantia de 
3.035,65 €, més els interessos corresponents des de la reclamació en via 
administrativa. 

* Sentència núm. 9, de 17 de novembre de 2016, del Tribunal Superior de Justícia 
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de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció de Cassació, que 
desestima el recurs de revisió interposat contra la Sentència núm. 293, de 30 de 
juny de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona, en el 
recurs contenciós administratiu núm. 181/2014, interposat contra pel recurrent 
contra el Decret de l'Alcaldia de data 3 de febrer de 2014, en virtut del qual es va 
desestimar la petició d'indemnització de responsabilitat patrimonial pels danys 
soferts a conseqüència d'una caiguda a la via pública, carrer de Barcelona, a 
causa d'un forat de registre de serveis que li faltava la tapa, el dia 24 de 
novembre de 2012. 

* Decret de l'Alcaldia de data 28 d'octubre de 2016 relatiu a nomenament del 
senyor Salvador Romero Garcia, personal eventual 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial al senyor 
Salvador Romero Garcia amb NIF 46799230A assessor del grup municipal d'ERC-
MES, assimilable al grup C2 (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una 
dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.318,34 € amb 
efectes del dia 26 d'octubre de 2016. 

De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es publicarà 
en el tauler d'anuncis de la corporació. 

Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri. 

* Informe en relació a l'execució pressupostària de l'Entitat Local i entitats incloses 
en el seu perímetre de consolidació segons classificació en termes de 
comptabilitat nacional efectuada per la Intervención General del Estado ( IGAE ), 
segons annexos adjunts a l'expedient i fins a 30 de setembre de 2016. 

Aquesta informació ha estat degudament tramesa al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques segons l'establert a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre. 

DECRET URGENT A DONAR COMPTE AL PLE: 

* Decret de l'Alcaldia de data 7 de desembre de 2016 relatiu a contractació 
operació de crèdit per a inversions exercici 2016. 

1r.- Contractar les operacions de crèdit que es detallen afectes al finançament de 
les inversions inicialment previstes al pressupost 2016 : 

a.) Entitat : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 
Capital a contractar : 2.778.000,00 euros 

Tipus interès a aplicar : fix al 1.34 % 

Termini : 15 anys, amb dos de carència inclosos 

Venciments : trimestrals 
Fedatari : públic municipal 
Comissions : 0 

b.) Entitat : Banco Santander SA 

Capital a contractar : 3.000.000,00 euros 

Tipus interès a aplicar : euribor a 3 mesos + 0.98 % 
Termini : 15 anys, amb dos de carència inclosos 
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Venciments : trimestrals 

Fedatari : públic municipal 

Comissions : 0 

2n.- Comunicar l'operació de crèdit a la Direcció General de Política Financera 
del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord a 
l'Ordre ECF/138/2007 de 27 d'abril en matèria de tutela financera dels ens locals 

3r.- Donar compte al Ple en la propera sessió que celebri, atesa la base 50a. del 
pressupost aprovat per a l'exercici 2016. 

VOTACIÓ 

Els assistents es donen per assabentats per unanimitat 

4. RATIFICACIONS 

4.1 Decret de l'Alcaldia de data 14 de novembre de 2016 relatiu a requeriment de 
la Direcció General d'Administració Local de 2 de novembre de 2016 en relació a 
la sol·licitud de subvenció pel projecte d'especialització i competitivitat territorial 
"Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de Girona i 
el seu entorn territorial" (001-P-000944), presentada a la convocatòria del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya regulada per l'ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril. 

En data 4 de maig de 2016 el Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC (núm. 7113) l'Ordre 
GAH/95/2016, de 26 d'abril per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en 
la RIC3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, i s'obre la 
convocatòria. 

En data 12 de setembre de 2016 el Ple municipal de l'Ajuntament de Girona aprova els 
acords presos en el Decret de l'Alcaldia de data 1 de setembre de 2016 (proposta 
2016022038) relatiu a l'aprovació del projecte "Plataforma de desenvolupament del 
sector econòmic de la bicicleta de Girona i el seu entorn territorial", per a la participació 
en el Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT), emmarcat en la 
RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, per la seva 
presentació a la convocatòria del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

En data 2 de novembre de 2016 amb registre d'entrada E/001590-2016, la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya fa un requeriment en 
relació a la sol·licitud de subvenció pel projecte d'especialització i competitivitat 
territorial "Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de 
Girona i el seu entorn territorial", (001-P-000944), presentada a la convocatòria del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya citada, en la qual es demana presentar/esmenar la documentació 
següent: 

1) En relació a l'operació "Coordinació" 

- Declaració de la persona física que representa l'entitat conforme té els poders 
suficients per actuar com a representant legal, d'acord amb la base 3.1J) de l'entitat 
sòcia no beneficiària Consorci de les Vies Verdes i de l'entitat Plataforma Cívica per a 
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l'ús de la bicicleta "Mou-te en bici", aportar poders i estatuts. I per l'Ajuntament de 
Vilablareix aportar nomenament. 

- Especificar el concepte "altres despeses" de la partida 15.000 euros. 

Justificació del pressupost. 

- Manca estratègia territorial de l'ens representant del PECT. 

- Complimentar el nom del beneficiari i el nom del projecte dins del Qüestionari 
d'autoavaluació relatiu a ajuts d'Estat, d'acord amb la base 3.1 o). 

- Si el PECT s'ha de dur a terme al territori de la Xarxa Natura 2000, certificat que 
l'execució de l'operació no està inclosa en les afectacions generals de les directrius de 
la Xarxa Natura 2000, i si no està inclosa, certificat al respecte. 

- Indicació dels mitjans que utilitza l'entitat per prevenir i detectar casos d'assetjament 
sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, 
d'acord amb el requisit previst per les entitats beneficiàries a la base 3.1 g). Aportar 
document degudament signat i tramitat. 

2) En relació a l'operació "Plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la 
bicicleta", de l'entitat representant Ajuntament de Girona : 

- Complimentar el nom del beneficiari i el nom del projecte dins del Qüestionari 
d'autoavaluació relatiu a ajuts d'Estat, d'acord amb la base 3.1 o). 

- Si el PECT s'ha de dur a terme al territori de la Xarxa Natura 2000, certificat que 
l'execució de l'operació no està inclosa en les afectacions generals de les directrius de 
la Xarxa Natura 2000, i si no està inclosa, certificat al respecte. 

- Indicació dels mitjans que utilitza l'entitat per prevenir i detectar casos d'assetjament 
sexual i d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en els seus centres de treball, 
d'acord amb el requisit previst per les entitats beneficiàries a la base 3.1 g). Aportar 
document degudament signat i tramitat. 

3) D'acord amb les actuacions de recursos humans assignades a les operacions de la 
sol·licitud d'iniciativa PECT presentada, presentar detall de les accions concretes que 
realitzarà cadascuna de les persones que es proposa incloure en les operacions, 
incloent la determinació si la despesa és cost salarial o conté altres conceptes, 
persona per persona. 

1. Aprovar: 

- El quadre de finançament del Projecte d'especialització i competitivitat territorial 
plataforma de desenvolupament del sector econòmic de la bicicleta de Girona i el seu 
entorn territorial, esmenat i amb major desglossament de la partida de personal i 
"altres despeses", d'acord amb el requeriment de 2 de novembre de 2016 (registre 
d'entrada E/001590-2016) de la Direcció General d'Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya (Annex 1) 

- L'especificació i justificació del concepte "Altres despeses" de la partida 15.000 
euros. 

- L'estratègia territorial de l'ens representant del PECT. 

- Detall de les accions concretes que realitzarà cadascuna de les persones que es 
proposa incloure en les operacions, incloent la determinació si la despesa és cost 
salarial o conté altres conceptes, persona per persona. 
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- La signatura del document Qüestionari d'autoavaluació relatiu a ajuts d'Estat esmenat 
complimentant el nom del beneficiari i del projecte. 

2. Presentar a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de 
Catalunya: 

- L'especificació i justificació del concepte "Altres despeses" de la partida 15.000 
euros. 

- L'estratègia territorial de l'ens representant del PECT. 

- Detall de les accions concretes que realitzarà cadascuna de les persones que es 
proposa incloure en les operacions, incloent la determinació si la despesa és cost 
salarial o conté altres conceptes, persona per persona. 

- El document Qüestionari d'autoavaluació relatiu a ajuts d'Estat esmenat 
complimentant el nom del beneficiari i del projecte. 

- Els poders de la persona física representant i els estatuts de l'entitat Consorci de les 
Vies Verdes i de l'entitat Plataforma Cívica per a l'ús de la bicicleta "Mou-te en bici" i el 
nomenament de la persona representant de l'Ajuntament de Vilablareix. 

- El Certificat de que el PECT no s'ha de dur a terme al territori de la Xarxa Natura 
2000. 

- El document "Protocol marc d'actuació per a la prevenció, detecció i abordatge de 
l'assetjament sexual i per raó de sexe" de l'Ajuntament de Girona, de març de 2011 i 
l'acord de Junta de govern local de la seva aprovació. 

- El document Qüestionari d'autoavaluació relatiu a ajuts d'Estat esmenat 
complimentant el nom del beneficiari i del projecte. 

- L'estratègia territorial de l'ens representant del PECT. 

3. Convalidar el present acord pel Ple Municipal de l'Ajuntament. 

4.2 Decret de l'Alcaldia de data 25 de novembre de 2016 relatiu a modificació 
del reglament del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional 
de Girona 

En sessió Plenària de l'Ajuntament, el proppassat 10 d'octubre de 2016, es va fer 
l'aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional de Girona. 

A l'article 8 de l'esmentat Reglament consta com a membre del Consell "26) El 
secretari/ària general de l'Ajuntament" 

Atès que aquesta consideració del secretari/ària general és una errada material, és 
necessària la rectificació i per aquest motiu 

Primer.- Modificar l'article 8.26) del Reglament Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional en els termes següents: on diu "26) El secretari/ària general de 
l'Ajuntament" ha de dir " Exercirà la secretaria del Consell Plenari el secretaria/ària 
general de l'Ajuntament o persona en qui delegui" 

Segon.- Aquesta resolució es ratificarà al Ple Municipal en la propera sessió que se 
celebri. 

4.3 Decret de l'Alcaldia de data 5 de desembre de 2016 relatiu a requeriment de 
prestació de servei i pròrroga del contracte de serveis postals de l'Ajuntament de 
Girona 



 

  10

Per acord del Ple de la Corporació de data 13 d'octubre de 2014, es va adjudicar el 
contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona a les empreses "Sociedad 
Estatal de Correos i Telégrafos, SA." , "GIROASSIST, SLU" i "UNIPOST, SA". 

En concret, es va adjudicar: 

A l'empresa "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA." , el LOT 1, consistent en 
el servei de distribució i lliurament de cartes, paqueteria, burofax nacional i avís de 
rebuda electrònica, telegrama nacional i internacional i publicorreu, enviaments 
publicitaris amb adreça. 

A l'empresa "GIROASSIST, SLU", el LOT 2, consistent en tasques de manipulació 
d'alguns dels enviaments generats per l'Ajuntament, que consisteixen en la 
classificació de tot tipus de correspondència, confecció de certificats, ensobrat, 
reemborsaments i processos necessaris per a portar a terme el control de la 
correspondència, de la seva recollida i distribució, així com de les demés activitats 
complementàries addicionals o específiques que requereixi el servei, segons s'indica 
al plec de prescripcions tècniques. 

A l'empresa "UNIPOST, SA", el LOT 3, consistent en el servei de distribució i 
lliurament de trameses mitjançant missatger; de publicitat que inclou cartelleria i notes 
informatives sense adreça (bustiades) i altres serveis. 

Els respectius contractes es van formalitzar el 28 de novembre de 2014, essent el 
termini de durada dels mateixos de 2 anys a comptar del dia 1 de desembre de 2014. 

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. 

De conformitat amb el pacte cinquè dels contractes, aquests es poden prorrogar per 
dos anys més, per comú acord de les parts, de conformitat amb l'article 303.1 del 
TRLCSP. 

Així mateix es preveu que el contracte també s'entendrà prorrogat obligatòriament per 
les empreses adjudicatàries en el cas de resolució o finalització del termini contractual, 
sense que s'hagi iniciat el servei per part dels nous adjudicataris. En tot cas, aquest 
termini no superarà els 6 mesos. 

El proper 30 de novembre de 2016, finalitzen els esmentats contractes sens perjudici 
que per comú acord de les parts aquests es puguin prorrogar. 

Vist l'escrit presentat per la "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", amb 
número de registre d'entrada 2016059231, de data 28 de novembre de 2016, en el que 
posa de manifest que amb les condicions que regeixen el contracte actual no pot 
accedir a la pròrroga, alhora que es refereix a la revisió del preu de la "gestió 
d'entrega", tal i com ja va sol·licitar mitjançant l'escrit presentat el 27 de juliol de 2016. 

Vist l'escrit presentat per l'empresa "UNIPOST, SA" per escrit amb registre d'entrada 
número 2016056806, de data 16 de novembre de 2016, en el qual sol·licita i dona el 
seu consentiment a la pròrroga del contracte amb la condició que s'augmenti el preu 
unitari de la notificació, d'acord amb l'escrit presentat per la mateixa empresa en data 
24 d'octubre de 2016, amb número de registre d'entrada 2016052060. 

Vist que l'empresa "GIROPARK, SAU" no s'ha manifestat formalment en relació amb la 
pròrroga del contracte. 
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Vist el previst al pacte cinquè dels contractes, aquests es poden prorrogar per dos 
anys més, per comú acord de les parts, de conformitat amb l'article 303.1 del TRLCSP. 

Així mateix, el contracte també s'entendrà prorrogat obligatòriament per l'empresa 
adjudicatària en el 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. 

Vist l'article 161.2 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, serveis 
i subministraments, que recull que els serveis es prestaran amb la continuïtat i 
regularitat que el seu funcionament exigeixi, sense altres interrupcions que les que es 
produirien si el servei es prestés directament per l'entitat titular dels mateixos. 

Atesa l'existència de motius d'interès públics fonamentats en la necessitat de disposar 
de l'esmentat servei i que aquest no quedi interromput per la importància de les 
tasques contractades. 

Vist l'informe de data 29 de novembre de 2016, emès pel cap de secció del Registre 
General. 

Atès que l'òrgan competent per contractar és el Ple de la Corporació. 

Primer.- REQUERIR a la "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA.", amb NIF 
A83052407, per tal que continuï 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'iniciï el servei per part d'un nou adjudicatari o 
com a màxim fins al 31 de maig de 2017. 

La "Sociedad Estatal de Correos i Telégrafos, SA", amb NIF A83052407, continuarà 
prestant el servei de conformitat amb els preus unitaris i les condicions establertes en 
la seva oferta. 

Sens perjudici de la revisió del preu unitari de "la gestió d'entrega". 

L'import màxim anual de la despesa ascendeix a tres-cents vuitanta-dos mil set- cents 
setanta-nou euros (382.779, 00 €) IVA inclòs. 

L'import màxim mensual estimat de la despesa ascendeix a trenta-un mil vuit- cents 
noranta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims (31.898,25 €) IVA inclòs. 

El cost corresponent al període de l'1 de desembre de 2016 i fins al 31 de maig de 
2017 (sis mesos) és de cent noranta-un mil tres-cents vuitanta-nou euros amb 
cinquanta cèntims (191.389,50 €) IVA inclòs. 

L'import màxim de l'1 de desembre de 2016 al 31 de desembre de 2016 (1 mes), és de 
trenta-un mil vuit-cents noranta-vuit euros amb vint-i-cinc cèntims (31.898,25 €) IVA 
inclòs. 

Amb càrrec a la partida 2016 415 92000 22201 del pressupost municipal. 

La resta, de l'1 de gener de 2017 al 31 de maig de 2017 (5 mesos), que ascendeix 
com a màxim a cent cinquanta-nou mil quatre-cents noranta-un euros amb vint-i-cinc 
cèntims (159.491,25 €) IVA inclòs amb càrrec al pressupost de 2017. 

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

Segon.- REQUERIR a l'empresa "GIROPARK, SAU", amb NIF A17213539, per tal que 
continuï prestant el servei corresponent al LOT 2, del contracte dels serveis postals de 
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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, de l'1 de desembre de 
2016 fins al 31 de desembre de 2016. 

L' import anual de la despesa ascendeix a cent onze mil tres-cents vint euros 
(111.320,00 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en noranta-dos mil euros 
(92.000,00 €) de pressupost net i dinou mil tres-cents vint euros (19.320,00 €) d'IVA 
calculat a un tipus del 21%, amb el següent detall: 

Correus i notificacions un import anual de 97.809,00 €, IVA inclòs. Cooperació i difusió 
cultural un import anual de 13.511,00 €, IVA inclòs. 

El cost corresponent al període de l'1 de desembre de 2016 a 31 de desembre de 
2016 (1 mes), ascendeix a nou mil dos-cents setanta-sis euros amb seixanta- set 
cèntims (9.276,67 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en set mil sis- cents 
seixanta-sis euros amb seixanta-set cèntims (7.666,67 €) de pressupost net i mil sis-
cents deu euros (1.610,00 €) d'IVA calculat a un tipus del 21%, 2016 415 92000 22201 
Correus i notificacions un import anual de 8.150,75 €, IVA inclòs. 

2016 120 33400 22610 Cooperació i difusió cultural un import anual de 1.125,92 €, IVA 
inclòs. 

Tercer.- PRORROGAR el contracte dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, 
LOT 3, amb l'empresa "UNIPOST, SA", amb NIF 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 fins al 30 de 
novembre de 2017. 

L'empresa "UNIPOST, SA.", amb NIF A62690953, continuarà prestant el servei 
d'acord amb els preus unitaris i les condicions establertes en la seva oferta. 

Sens perjudici de la revisió del preu unitari del segon intent de notificació. 

L'import màxim anual de la despesa ascendeix a cinquanta-cinc mil cinc-cents 
cinquanta-tres euros amb quaranta cèntims (55.553,40 €) IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en quaranta-cinc mil nou-cents onze euros amb noranta cèntims 
(45.911,90€) de pressupost net i nou mil sis-cents quaranta un euros amb cinquanta 
cèntims (9.641,50€) d'IVA calculat a un tipus del 21%, amb el següent detall: 

- Correus i Notificacions, 32.365,41 € anuals. (Secretaria, Estadística, Serveis 

Jurídics, Personal, Registre, Gestió Econòmica, Patrimoni). 

- Altres subministraments serveis socials, 7.821,92 € anuals. 

- Despeses Urbanisme, 3.805,39 € anuals. (Urbanisme, Cartografia Digital) 

- Cooperació i difusió cultural, 266,66 € anuals. 

- Despeses relacions institucionals, 3.599,86 € anuals. 

- Fires, 5.927,55 € anuals. 

- Material oficina sostenibilitat 888,85 € anuals. 

- Material oficina mobilitat, 511,10 € anuals. 

- Activitats joventut 100,00 € anuals. 

- Material oficina policia municipal, 211,11 € anuals. 

- Despeses esports 55,55 € anuals. 
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El cost corresponent al període de 1 de desembre i fins al 31 de desembre de 2016 ( 1 
mes) és de quatre mil sis-cents vint-i-nou euros amb quaranta-cinc cèntims (4.629,45 
€), dels quals tres mil vuit-cents vint-i-cinc euros amb noranta- nou cèntims (3.825,99 
€) corresponen a la base imposable i vuit-cents tres euros amb quaranta-sis cèntums 
(803,46 €) a l'IVA calculat a un tipus del 21%, amb el següent detall: 

- 2016 415 92000 22201 Correus i Notificacions, 2.697,12 € (Secretaria, Estadística, 
Serveis Jurídics, Personal, Registre, Gestió Econòmica, Patrimoni). 

- 2016 500 23100 22199 Altres subministraments serveis socials, 651,83 €. 

- 2016 300 15000 22610 Despeses Urbanisme, 317,12 € (Urbanisme, Cartografia 
Digital) 

- 2016 120 33400 22610 Cooperació i difusió cultural, 22,22 €. 

- 2016 100 92221 22619 Despeses relacions institucionals, 299,99 €. 

- 2016 124 33811 22610 Fires, 493,96 €. 

- 2016 420 17000 22009 Material oficina sostenibilitat 74,07 € . 

- 2016 710 13400 22009 Material oficina mobilitat 42,59 €. 

- 2016 210 92500 22611 Activitats joventut 8,33 €. 

- 2016 700 13200 22009 Material oficina policia municipal 17,59 €. 

- 2016 201 34100 22610 Despeses esports 4,63 €. 

La resta de cinquanta mil nou-cents vint-i-tres euros amb noranta-cinc cèntims 
(50.923,95 €) amb càrrec al pressupost de l'any 2017. 

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

Quart.- CONVALIDAR la present resolució pel Ple de la corporació en la propera 
sessió que se celebri. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Exactament igual que amb 
ratificacions, que s’han de votar. Doncs el punt quart el votem tot sencer, no? O si hi 
ha alguna esmena a fer o algun comentari o alguna cosa... No? Perfecte. 

Doncs hi ha algun vot en contra? No. 

Abstenció? 

Doncs ja estaria. 

VOTACIÓ 

Els assistents, per unanimitat, ratifiquen els anteriors Decrets. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

5. Ratificació de l'establiment del Servei de l'Oficina Municipal d'Habitatge i 
aprovació del seu reglament de funcionament 

L'Oficina Municipal d'Habitatge és l'espai de referència en matèria d'habitatge de la 
ciutat de Girona, essent les seves funcions principals, per una banda, millorar l'accés 
a l'habitatge de la població en general, i especialment per a aquelles persones que es 
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troben en risc d'exclusió residencial; i, per l'altra, promoure el manteniment i la 
rehabilitació dels habitatges i edificis de la ciutat. 

L'Ajuntament de Girona va iniciar l'execució de polítiques d'habitatge l'any 2005, amb 
l'obertura de l'Oficina Municipal d'Habitatge, tot i que de forma indirecta des l'any 
1990, any de creació de la societat municipal Vivendes de Girona SAU, ja es va 
incidir en les polítiques d'habitatge atès que el seu objecte social en fa referència, pel 
que fa a la promoció d'habitatge públic. 

Des de l'any 2002 es va crear la Borsa de mediació per al lloguer social mitjançant 
conveni amb la Fundació SER.GI, Servei Gironí de Pedagogia Social. 

A l'inici la major part de la gestió de l'Oficina venia derivada de la tramitació de 
cèdules d'habitabilitat de segona ocupació, i en poc temps es va iniciar la tramitació 
dels ajuts al lloguer i a la rehabilitació d'edificis o habitatges; posteriorment es van 
afegir diferents línies d'ajuts així com tràmits d'inscripció al registre de sol·licitants. 

El 2010, amb la posada en funcionament de forma simultània de 3 promocions 
d'habitatge protegit que suposava un gruix de 84 habitatges, sumats als 12 que 
s'estaven gestionant, l'Oficina Municipal d'Habitatge assumeix les funcions dels 
processos d'adjudicació d'habitatges municipals així com la gestió del parc públic 
d'habitatges destinats a polítiques socials, amb l'adscripció dels mateixos a l'Oficina 
l'any 2012. 

També l'any 2012 es crea el servei de mediació hipotecària, servei que a dia d'avui ha 
esdevingut un servei de mediació en habitatge de vital importància a disposició de tota 
la ciutadania, que vetlla per la mediació entre les parts amb l'objectiu prioritari de 
mantenir l'habitatge actual. 

Al llarg d'aquests anys l'Oficina Municipal d'Habitatge ha anat creixent en tasques i 
funcions assignades així com en tramitacions i serveis prestats. 

En aquest context, el servei de l'Oficina Municipal d'Habitatge constitueix un pilar bàsic 
de la política social de l'Ajuntament de Girona. 

A fi i efecte de regular l'activitat que desenvolupa el Servei de l'Oficina Municipal 
d'Habitatge, s'ha articulat un reglament, l'objecte del qual és la regulació de la 
prestació dels serveis d'habitatge per part de l'Oficina Municipal d'Habitatge de 
l'Ajuntament de Girona. 

Vist el que disposa l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre l'expedient per a la 
implantació del servei, 

Primer. Prendre en consideració la ratificació de l'establiment del Servei de l'Oficina 
Municipal d'Habitatge en base a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del Dret a 
l'habitatge i al Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla pel dret a l'habitatge, que 
promouen la participació de les administracions locals en les polítiques d'habitatge, i 
de conformitat amb l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre l'expedient per a la 
implantació del servei. 

Segon. Aprovar inicialment el projecte d'establiment del Servei de l'Oficina Municipal 
d'Habitatge, així com el seu reglament regulador. 

Tercer. Sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies el projecte 
d'establiment i de reglament mitjançant anuncis inserits en el Butlletí Oficial de la 
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Província de Girona, al DOGC i al Tauler d'anuncis de la Corporació, a fi i efecte que 
els interessats puguin formular les al·legacions que estimin oportunes. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passem ja a les propostes. En 
primer lloc, el punt número 5, que seria la ratificació de l’establiment del Servei de 
l’Oficina Municipal d’Habitatge. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Molt bona tarda. El que portem a aprovació, 
tal com els vaig informar en Comissió Informativa, és l’establiment del Servei de 
l’Oficina Municipal d’Habitatge i el reglament regulador dels diferents serveis que s’han 
de dur a terme des d’aquesta oficina. A la pràctica, aquest fet el que suposa és que 
aquest Ajuntament assumeix les competències en habitatge com a pròpies i que, per 
tant, i en conseqüència, tinguem la màxima garantia jurídica a l’hora de desplegar les 
polítiques d’habitatge, les actuals i les que volem desplegar en un futur. 

Com saben molts de vostès, la llei 18/2007 a la qual feia referència el secretari, de 28 
de desembre, del dret a l’habitatge, desenvolupa un conjunt competencial molt ampli i 
ambiciós, però les adjudica genèricament a l’administració pública, i citant textualment, 
utilitza, aquesta llei, expressions com «les administracions públiques», 
«l’administració», «l’administració competent», fet que ens deixa amb una ambigüitat 
competencial, que alhora és una oportunitat per als ens locals que es vulguin implicar 
en polítiques d’habitatge en el grau que considerin i que aprovin en sessió plenària, 
que és el que avui els proposem, l’assumpció d’aquestes competències plenes en 
matèria d’habitatge. És a dir que ens deixa un marge de decisió local sobre l’abast de 
les pròpies competències en habitatge. 

El que els proposem avui des de l’equip de govern és portar a aprovació que 
s’assumeixin les màximes competències en matèria d’habitatge i que, per tant, aquest 
Ajuntament n’assumeixi des d’aquesta institució, que és de primera proximitat amb la 
gent, la màxima responsabilitat. 

Això, com els deia, per una banda, ens permet tenir cobertura jurídica per totes les 
accions que puguem emprendre, per les que s’estan duent a terme, i afegir tot un 
seguit de nous instruments a favor de l’habitatge social. I, de l’altra, ampliar amb 
garanties diferents línies polítiques d’habitatge per tenir una oficina municipal integral 
on hi hagi tots els serveis per assegurar el màxim possible l’habitatge digne a la nostra 
ciutat. 

En primer lloc, entre els serveis que l’Oficina Municipal d’Habitatge està duent a terme 
ja en aquests moments hi ha el servei de mediació. Amb aquest servei podem afirmar 
que a la ciutat de Girona en aquests moments no s’estiguin produint llançaments a 
causa o d’execució hipotecària o d’impagaments en el lloguer sempre que les causes 
siguin socioeconòmiques i hi hagi un informe social acreditatiu d’aquesta situació. En 
aquests moments també els voldria informar que hem millorat la interlocució amb els 
diferents estaments jurídics, és a dir, jutges, secretaris degana i servei del SAC, amb 
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reunions periòdiques, informals, que funcionen com una taula, però que ens han ajudat 
i molt a poder evitar aquests llançaments i a ser més àgils en aquestes situacions. 
Quan siguem servei propi, si vostès així ho consideren, serà possible convertir-la en 
una comissió de seguiment institucionalitzada que tingui, doncs, un funcionament on hi 
hagi presents les diferents institucions i aquest Servei Municipal d’Habitatge i des del 
qual podrem portar a terme la revisió del protocol de diligències de llançament que, 
com saben, és el protocol que regula com actuen les diferents institucions, judicial i, en 
aquest cas, ajuntament, en els casos de llançament. 

Com saben també i hem comentat tant en la Taula d’habitatge com en Comissió 
Informativa, aquest protocol només s’ha revisat a la ciutat de Barcelona. Això ha pogut 
ser perquè a Barcelona, tenint carta de gran ciutat, tenen un protocol propi i, per tant, 
els ha estat possible. Des de Girona, ho hem de fer a nivell de comarques gironines i, 
per tant, és absolutament necessària l’existència d’aquesta comissió de seguiment on 
hi siguem presents des de l’Ajuntament de Girona, però també els estaments judicials. 

Fins ara el que s’ha fet és l’atenció i ens hem centrat en la resolució d’aquests casos 
d’emergència, aquests casos urgents. I en aquestes circumstàncies vull també 
subratllar la creació de la Mesa d’emergències de Girona, un espai que ens ha permès 
a l’àrea de Drets Socials i a l’Oficina Municipal d’Habitatge fer propostes d’adjudicació 
del parc públic de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Això en aquests moments ens 
ha permès resoldre un total de vint casos des del mes de juliol. 

El servei de mediació, en un altre ordre de casos, manté també una negociació 
constant per tal que aquestes famílies en situació de vulnerabilitat accedeixin al lloguer 
social i, en aquest cas, l’establiment de l’Oficina Municipal d’Habitatge com un servei 
propi ens permetrà establir convenis amb les entitats bancàries per regular les 
ocupacions i lloguers del seu parc d’habitatges. 

En el cas de les ocupacions de pisos de bancs i grans tenidors, el que volem és 
establir convenis per tal que la gestió d’aquests pisos sigui de l’Ajuntament i que les 
persones que hi viuen puguin tenir un lloguer social i els consums per tal de poder tenir 
una vida digna. En els casos dels lloguers, quan les famílies no poden pagar la 
quantitat demandada, es podran establir convenis de lloguer social, és a dir, d’una 
quantitat que no superi el 30 per cent dels seus ingressos familiars. 

Per tant i en resum, establir el servei propi de l’Oficina Municipal d’Habitatge permet la 
màxima garantia jurídica de totes les actuacions que fem des d’aquest consistori en 
matèria d’habitatge, assumir les competències d’habitatge i, per tant, també assumir-
ne la responsabilitat, crear la comissió de seguiment i poder modificar el protocol 
d’execució de les diligències de llançament i poder establir convenis amb entitats 
bancàries i grans tenidors per regular ocupacions i lloguers. I més enllà, també 
m’agradaria destacar que el que ens permetrà és tenir una atenció integral i, en aquest 
sentit, poder posar en marxa l’Oficina d’Eficiència Energètica tant per a aquelles 
famílies, ciutadans i ciutadanes que vulguin auditories d’eficiència energètica a la seva 
llar, com per fer un treball més integral i centralitzat de la problemàtica de la pobresa 
energètica. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres, de fet, per anunciar la 
nostra abstenció. De fet, tots aquests processos de ratificació, d’establiment, la veritat 
és que ens tenen una mica desconcertats, inicialment semblava que eren uns mers 
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tràmits, avui, per exemple, explica tota una llista del perquè ha de servir aquesta 
ratificació... La veritat és que moltes de les coses que comenta, doncs, ja s’estan fent, 
per tant, entenc que no és necessari aquest tràmit per fer-ho, tot i que pot ser que doni 
més garanties, no ho sé, ens agradaria que ens ho aclarís realment. 

I, en qualsevol cas, el que sí que veiem nosaltres en aquests processos també al 
mateix temps estan donant, doncs, tal com es plantegen, una estabilitat o una fermesa 
o un mantenir, diguéssim, una situació de precarietat que en moltes ocasions tenen 
d’aquests serveis. I aquí, per exemple, ens agradaria parlar..., el mes passat, doncs, 
portàvem un servei de prevenció de riscos també amb moltes mancances i aquesta 
portem també una oficina d’habitatge que realment té moltes mancances i són moltes 
mancances que a nosaltres no ens sembla que aquest procés intenti ni vingui a 
solucionar. I estem parlant sobretot de temes de precarietat a nivell de personal, a 
l’Oficina d’Habitatge realment conviuen treballadors en situacions molt diverses, alguns 
molt precaris, temes de temporalitat, tenim externalitzacions, tenim persones que 
estan amb unes qualificacions professionals inferiors a les funcions que estan 
realitzant, tenim diversitat de programes que conviuen i que dóna tot plegat una 
situació realment de precarietat en moltes ocasions a nivell de personal que a 
nosaltres ens preocupen i realment ens preocupa que aquests processos que s’estan 
fent no serveixin també per abordar aquestes situacions per posar-les a sobre de la 
taula i per veure com es pot millorar. Realment el que veiem és que, per una banda, 
explica que han de servir per a una sèrie de coses, però al mateix temps el que estem 
fent és consolidar aquelles situacions de precarietat, d’eficiència, etcètera, amb què 
conviuen en aquests serveis en comptes d’intentar donar-hi solució, en comptes 
d’aprofitar per seguir uns processos de reflexió, de millora, etcètera, i que en moltes 
ocasions, a més a més, estan fent-se pràcticament d’esquena als propis equips de 
personal. 

Aquí, per exemple, avui una de les frases que hauríem d’aprovar avui diu precisament 
que en aquest servei d’habitatge disposem de la consignació pressupostària suficient i 
adequada. Home, a mi em sembla que no, ni molt menys, en tema d’habitatge no 
disposem d’aquesta consignació. No sé ben bé aquesta frase a què respon, ens 
agradaria saber realment aquesta consignació per què, per fer què, si és la suficient i 
adequada per què, pel que hi ha ara? És adequada i suficient pel que hi ha ara? És 
adequada i suficient pel que volem? És adequada i suficient pel que tindrem a partir de 
gener? Perquè quin equip trobarem a partir de gener? Perquè a nosaltres ens consta, 
per exemple, que hi han treballadors que encara no saben si al gener podran continuar 
treballant o no, per tant, per què és aquesta consignació suficient? Per quin d’aquests 
supòsits? Pel que volem, pel que tenim? Etcètera. Ens sembla realment que aquests 
processos són en moltes ocasions una oportunitat perduda per posar molts temes 
sobre la taula, per parlar també amb els treballadors i les treballadores, per millorar 
aquests serveis i no estem veient que amb aquests processos s’estiguin abordant tots 
aquests temes. 

Per això, diguéssim, ens abstindrem, perquè és veritat, doncs, que entenem que 
segurament és un procés important a fer i, per tant, no ens sembla oportú oposar-nos-
hi, però sí que és cert que no tenim clar realment que estem fent tot el que podríem fer 
amb ànims de millorar i de posar alguna cosa més, diguéssim, en aquests serveis 
aprofitant aquest procés. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Calvo... 
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Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. El que avui fem és que 
entenem que estem creant un servei que fins ara el que era és que existia de fet, no 
existia formalment, sinó que estem donant cos i forma a quelcom que es venia fent i el 
que nosaltres ja li veníem demanant i que avui m’ha contestat era que per crear un 
servei has de donar-li una estructura i aquesta estructura has de saber que s’ha de 
poder consolidar, per tant, una mica en sintonia i en la línia de què tindrem a partir de 
l’any que ve i, per tant, demanàvem que s’especifiqués molt clarament quins serien la 
plantilla bàsica i els serveis bàsics que oferiria aquest servei. 

M’ha agradat molt sentir que deia que assumim les competències d’habitatge com a 
pròpies i volem que siguin les màximes. Pensem que aquesta postura és una postura 
ambiciosa i, per tant, recolzem que, per fi, es vulguin assumir les màximes 
competències en temes d’habitatge a la ciutat de Girona. 

Ara bé, el que els demanaríem seria com pensen, per exemple, afavorir l’accés a 
l’habitatge a col·lectius més desafavorits, o com es pensa afavorir l’habitatge a parelles 
joves, o com es pensa augmentar un parc d’habitatge en el qual portem dos anys 
reclamant reiteradament que hem d’augmentar el nombre d’habitatges i no s’està 
aconseguint, o com es pensen determinar incentius per al lloguer, o com es pensa 
vetllar perquè l’obertura d’aquests sis-cents pisos que..., d’aquests pisos buits que 
tenim a la ciutat de Girona, o com es pensa fer per incentivar que els propietaris facin 
reformes, o com es pensa fer per millorar l’eficiència energètica de tots aquests pisos, 
o com es pensa fer per ajudar en els tràmits administratius a l’hora d’escripturar o de 
tenir algunes cèdules d’habitatge, o com es pensa fer per poder tenir incentius fiscals 
en el lloguer. 

En fi, un seguit de coses que si el que volem és que realment les persones i la gent 
que viu a la ciutat de Girona vulgui –segueixi volent– viure a Girona, hem 
d’acompanyar-los perquè això sigui un procés que sigui fàcil, no podem demanar a la 
gent de Girona que visqui a Girona si no els ho posem fàcil perquè ho facin. Per tant, 
el nostre vot serà favorable, estem d’acord a fer allò que ja existia de fet de consolidar-
lo, pensem que hi ha d’haver uns mínims, uns mínims d’estructura permanent 
d’aquests equips, uns mínims de serveis que es vinguin prestant i molt i molt enfocats. 
Per tant, o també ho acompanyem de contingut i ho acompanyem de contingut real, 
que a la gent li faciliti la seva vida, que a la gent li faciliti tenir l’accés a l’habitatge, o 
serà un servei que el que farem serà donar-li una forma, però mancant de contingut. 
Per tant, comptin amb el nostre vot favorable. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs la senyora 
Paneque... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Donant resposta a les 
preguntes que em feien, em venia al cap, senyora Pèlach, una reunió en què hi érem 
presents les dues i on es parlava de les sancions a entitats bancàries i es deia: «La llei 
no deixa clar, quan parla d’administració competent, si és l’Ajuntament o és la 
Generalitat.» Vostè ho recordarà com jo, hi havia aquest dubte. En realitat, aquí hi ha 
un posicionament polític jo crec que ambiciós, de dir: assumim com a pròpies les 
polítiques d’habitatge i, per tant, donarem resposta des d’aquesta Administració, que 
és la de proximitat i és la que entenem que ha de donar resposta. De fet, la llei, la part 
que no està al Tribunal Constitucional, com vostè sap, diu «és finalment l’ens local qui 
ha de garantir el dret a l’habitatge dels seus ciutadans i ciutadanes», malgrat que s’ha 
portat al Constitucional les eines que ens permetien fer això efectiu. 
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Quant a recursos, vostès veuran, a la pàgina número 7 del projecte d’establiment, 
quina és l’estructura que es considera necessària i veuran que aquí hi ha la 
incorporació d’un enginyer tècnic i d’un treballador social precisament per donar 
sortida a aquesta altra part que els deia que havíem d’assumir de futur, que era la 
pobresa energètica i l’eficiència energètica. Per tant, jo crec que sí que s’expressa molt 
bé tant en la memòria, perdó, en el reglament com en el projecte quins són els 
recursos. Més enllà d’això hi haurà els pressupostos de 2017, veuran una partida 
específica per a l’oficina o per a la part de serveis d’eficiència energètica, per tant, els 
recursos s’han de posar en els pressupostos, no podem dir-ho aquí. La frase a què 
vostè es refereix és perquè és absolutament necessari a l’hora d’establir un servei que 
hi hagi partida pressupostària i consignada, no es pot crear un servei si no hi ha una 
partida que alimenta aquest servei, per tant, és una expressió administrativa i tècnica; 
on es veurà si hi ha recursos o no hi ha recursos serà als pressupostos de 2017. 

I finalment, senyor Calvo, efectivament vostè apuntava el que havia dit en la primera 
intervenció, aquests mesos els hem destinat a donar sortida a aquelles situacions de 
més emergència i crec que amb els pisos d’inclusió i en aquests desnonaments que 
ens trobàvem d’un dia per l’altre, ara podem dir que estan coberts i efectivament ara 
hem d’anar un pas més endavant, que és ampliar aquest parc municipal, que no serà 
de construcció, no tindria sentit en aquest moment amb sis-cents pisos buits a la ciutat 
de Girona, i és per això que deia la necessitat d’establir convenis amb els grans 
tenidors, però també amb aquells privats que tenen pisos que poden cedir a través de 
polítiques de bonificació fiscal... Tot això és el que recollirem en el Pla local 
d’habitatge, que entre gener i febrer el tindrem ja a les nostres mans, que com saben 
ha estat elaborat i encarregat a la cooperativa LaCol de Barcelona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Doncs 
passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Grup Municipal de Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, 
i l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
l’establiment del Servei de l’Oficina Municipal d’Habitatge. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

6. Aprovació inicial del document únic de protecció civil municipal. 

L'article 15 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya estableix 
que els plans de protecció civil poden ésser territorials, especials i d'autoprotecció, i 
que han d'ésser aprovats i homologats d'acord amb la legislació vigent. 

Els plans territorials preveuen amb caràcter general les emergències que es poden 
produir en l'àmbit respectiu. Els nivells bàsics de planificació són el conjunt de 
Catalunya i els municipis. Els municipis amb una població superior als 20.000 
habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics 
o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat 
industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar 
plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació 
correctes en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya. 

D'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, els plans 
bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les corporacions municipals 
respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la comissió municipal de 
protecció civil, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 

Els plans especials estableixen les emergències generades per riscs concrets la 
naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics adequats per a 
avaluar-los i tractar-los. Són objecte d'aquests plans especials, entre altres, les 
emergències que es poden produir a Girona referides als riscos d'accident en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, inundació, incendi 
forestal, químic o accident greu en establiments amb substàncies perilloses 
(instal·lació CLH SA a Girona), nevada, moviment sísmic, emergència aeronàutica i 
emergència radiològica. 

Les corporacions municipals en el territori de les quals s'apliquen els plans especials 
resten obligades a incorporar en llurs plans d'actuació municipal les previsions 
derivades del pla especial en allò que els afecti. Els plans d'actuació municipal dels 
riscos especials que elaborin s'han d'aprovar i homologar pel mateix procediment que 
els plans bàsics d'emergència municipal, d'acord amb el que disposa l'article 18 de la 
Llei 4/1997, de 20 de maig. 
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Els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i disposen de 
capacitat general d'actuació i de planificació en aquesta matèria. Correspon als plens 
dels ajuntaments aprovar el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans d'actuació 
municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil 
d'àmbit municipal, en fonament amb el que disposa l'article 47 de la Llei 4/1997, de 20 
de maig. 

El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a 
l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals, i que estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta, té per objecte aprovar l'estructura del 
contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil 
municipals com són els plans bàsics d'emergència, els plans d'actuació municipal i els 
plans específics municipals, mitjançant el Document únic de protecció civil municipal. 

El contingut dels plans de protecció civil municipals esmentats anteriorment ha de 
respectar l'estructura fixada per aquest Decret per ser homologats conjuntament per la 
Comissió de Protecció Civil de Catalunya, en fonament amb el que disposa l'article 1.2 
de la Llei 4/1997, de 20 de maig. 

Els municipis que han d'elaborar plans de protecció civil han de redactar el Document 
únic de protecció civil municipal, per a la planificació de la protecció civil en l'àmbit del 
municipi en el qual s'incloguin tots els riscos que afectin el municipi d'acord amb els 
diferents plans. 

Atès que els plans de protecció civil municipals els han d'aprovar els plens dels 
ajuntaments amb la informació pública i l'informe previ de la comissió municipal de 
protecció civil, mitjançant el Document únic de protecció civil municipal que, en 
tramitació conjunta, s'ha de sotmetre al plenari, en fonament amb el que disposa 
l'article 4.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig. 

El Document únic de protecció civil municipal de Girona, d'acord amb la normativa 
vigent, ha d'incloure la planificació d'actuació municipal de protecció civil: 

- Bàsica. 

Pla relacionat: Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), al tenir Girona una 
població superior als 20.000 habitants. Planificació obligatòria 

- Accident en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 

Pla relacionat: Pla especial per accidents en el transport de mercaderies perilloses amb 
substàncies perilloses de Catalunya (TRANSCAT). Planificació obligatòria al tenir, 
segons aquest pla especial, el municipi de Girona un risc molt alt per carretera 
(autopista AP-7) i alt per ferrocarril. 

- Inundacions. 

Pla relacionat: Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). 
Planificació obligatòria al tenir, segons aquest pla especial, el municipi de Girona un 
risc molt alt. 

- Incendis forestals. 

Pla relacionat: Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya 
(INFOCAT). Planificació obligatòria al tenir, segons aquest pla especial, el municipi de 
Girona un risc alt. 

- Químic. Accidents greus en establiments amb substàncies perilloses. 
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Pla relacionat: Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya 
(PLASEQCAT). Planificació obligatòria al tenir, segons aquest pla especial, el municipi 
de Girona un risc alt per la ubicació d'una instal·lació de la Compañia Logística de 
Hidrocarburos, SA (CLH, SA). 

- Nevades. 

Pla relacionat: Pla especial d'emergències per nevades de Catalunya (NEUCAT). 
Planificació obligatòria al tenir Girona una població superior als 20.000 habitants. 

- Moviments sísmics. 

Pla relacionat: Pla especial d'emergències sísmiques de Catalunya (SISMICAT). 
Planificació obligatòria, segons aquest pla especial, perquè el municipi de Girona es 
troba dins l'àrea de previsibles sismes d'intensitats VII-VIII (escala MSK), segons el 
mapa de perillositat sísmica del Instituto Geográfico Nacional, per a un període de 
retorn de 500 anys. 

- Emergència aeronàutica. 

Pla relacionat: Pla especial d'emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT). 
Planificació obligatòria, segons aquest pla especial, perquè el municipi de Girona es 
troba dins de la zona d'influència II de l'Aeroport Girona - Costa Brava de Vilobí 
d'Onyar i Aiguaviva, a menys de 8 km de distància. 

- Emergència radiològica. 

Pla relacionat: Pla especial d'emergències radiològiques de Catalunya (RADCAT). 
Planificació recomanada, no obligatòria per a Girona, segons aquest pla especial. En 
el terme municipal de Girona hi ha dues instal·lacions de medecina nuclear de 4a 
categoria (IAEA): El Centre Tècnic d'Isòtops Radioactius (CETIR) de la Clínica Girona; 
i l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. 

Atès que la competència per a l'aprovació del document únic de protecció civil 
municipal correspon al Ple de la corporació, d'acord amb el que disposa l'article 4.1 de 
la Llei 4/1997, de 20 de maig, en relació amb els articles 22 i 49 de la Llei de bases de 
règim local. 

La tramitació de l'expedient restarà subjecte al que disposen els articles 49 i 70.2 de la 
Llei de Bases de Règim Local, així com a l'article 60 i següents del Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny. 

Per tot l'anterior, i vist l'informe emès pel tècnic municipal de protecció civil que consta 
a l'expedient, deliberat juntament amb la Comissió Municipal de Protecció Civil en 
sessió celebrada el dia 7 de novembre de 2016. 

Vist l'informe jurídic emès pel lletrat municipal, el senyor Vicenç Estanyol Bardera, amb 
data 21 de novembre de 2016. 

Primer.- Aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal de Girona, 
de conformitat amb la documentació annexa. 

Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de 30 dies a comptar 
des de l'endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, per tal que puguin ser examinats i presentar-se, en el seu cas, 
al·legacions. Si no s'hi presenta cap reclamació ni al·legació, el document únic de 
protecció civil esdevindrà aprovat definitivament. 
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Tercer.- Trametre el Pla d'Actuació Municipal referenciat a la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya per a la seva homologació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem al sisè punt de l’ordre 
del dia, senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Com saben i hem parlat jo 
crec que extensament en dues comissions informatives, el que fem és donar tràmit 
finalment a l’article 15 de la Llei 4 de l’any 97, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya. Què és el Duprocim, que és aquest document extens que veuen a sobre la 
taula. Finalment el Document únic de protecció civil municipal el que ens permet definir 
són els protocols d’actuació en casos d’emergència on l’activació d’algun pla 
d’emergència especial que tinguem designat com a ciutat. Què inclouen aquests 
plans? Inclouen els mecanismes d’activació i de resposta a cadascuna de les fases 
d’una possible emergència, és a dir, l’avís, l’alerta i l’emergència en si, que es 
defineixen a partir del reconeixement de les infraestructures disponibles a la nostra 
ciutat per part de Protecció Civil, les característiques del medi i els procediments 
d’actuació en cas que s’hagués d’activar algun d’aquests plans d’emergència. 

Com a ciutat de més de vint mil habitants hem d’elaborar i aprovar aquests plans 
bàsics d’emergència municipal que el que fan és garantir la coordinació i l’aplicació 
correcta a la nostra ciutat d’aquests plans de protecció civil de Catalunya. Els tràmits 
que hem de seguir és haver elaborat i rebut l’informe de la Comissió Municipal de 
Protecció Civil, en la qual tots vostès estaven presents o els seus representants, 
l’aprovació per plenari, que és el que els proposem avui, posteriorment hi haurà una 
exposició pública i finalment van a homologació per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. I vull agrair aquí l’esforç que s’ha fet des de la Policia Municipal i en concret 
del tècnic responsable, en Josep Pujades, per l’esforç que ha fet de revisió global de 
tots els plans, absolutament tots, per tal que no hàgim d’anar fent revisions al llarg dels 
temps, sinó que avui puguem aprovar-los tots de cop i si no hi ha cap circumstància 
que així ho demanés, fins d’aquí quatre anys els tindríem perfectament en vigor. Ha 
estat un esforç professional considerable i ho volia agrair. 

Més enllà del pla bàsic, que aquest l’hem de tenir per tots aquells riscos o 
emergències que es poguessin donar i no siguin específics de la nostra ciutat, tenim 
plans especials. Aquests plans especials són en concret els riscos d’accident en el 
transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, el d’inundació, el 
d’incendi forestal, el químic o accident greu en establiments amb substàncies 
perilloses, el de nevades, el de moviment sísmic, el d’emergència aeronàutica i el 
d’emergència radiològica. En Comissió Informativa van tenir detall de tots ells, de totes 
maneres resto a la seva disposició per si hi hagués algun dubte més al respecte i el 
que els demanaria, doncs, és l’aprovació i el suport per l’aprovació d’aquest Document 
únic de protecció civil municipal. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
Intervenció? El senyor Granados... 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres volem anunciar el vot favorable a aquest Document únic de protecció civil, 
però volíem fer unes consideracions al respecte. Ja que veiem que és un totxo de sis-
centes pàgines i perquè no es quedi això en un calaix, perquè és el que passa quan es 
fa, perquè és el que marca la Generalitat, siguem més..., actuem més com a ciutat de 
Girona, perquè això estaria bé per a un document per a un poble petit o així, que ha 
d’aglutinar-ho tot i tenim allà tot el document. Això estaria bé que hi haguessin les 
diferents fases d’emergències, totes aquestes parts estiguessin en documents més 
reduïts i més didàctics alhora per també els actors que intervenen en totes aquestes 
emergències. Perquè hem de tenir en compte que, clar, no dubto de la professionalitat, 
per exemple, de la nostra Policia Municipal, o els bombers, o així, però, clar, quan 
intervenen escoles, quan l’associació de veïns i tal, perquè ells sàpiguen en qualsevol 
moment, i pels nostres companys regidors que he vist que tenen cadascú la seva 
responsabilitat dintre dels sinistres perquè ells tinguin clar que no sigui una petita frase 
allà que digui «les sigles tal i qui és aquest» i no el busquin. I ho torno a repetir, que no 
tingui allà un document de sis-centes pàgines perquè ho diu la Generalitat, sinó perquè 
nosaltres ho creiem. I a la vegada, quan es faci això, tinguem el document, que es faci 
també extensiu i es facin simulacres, perquè la gent sàpiga en cas de sinistre el que 
s’ha de fer, no quedi solament en paper mullat. Solament és això. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Doncs no sé si vol contestar... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Una resposta molt ràpida. Tant de bo es 
quedessin al calaix, voldria dir que no els hem d’aplicar. Però no, no es queden en un 
calaix, el que passa que és cert que són documents que el que marquen són les 
actuacions de cossos molt tècnics, estem parlant de bombers, estem parlant de 
cossos de la Generalitat, estem parlant de la Policia Municipal, el que sí que és cert és 
que hi ha d’haver una major coordinació amb l’àrea de drets socials que ja s’està duent 
a terme perquè en aquells casos on hi hagi emergències que requereixin d’acollir 
població civil, doncs, hi hagi una bona coordinació d’espais i de material necessari per 
acollir-ho. 

Aquest és un tema que efectivament s’havia detectat com que calia treballar més i ja 
està havent-hi reunions entre l’àrea implicada i la Policia Municipal per tal que aquesta 
coordinació sigui millor i des de drets socials sàpiguen quins són els locals, espais que 
s’haurien d’obrir i com s’hauria d’actuar en cas d’una emergència d’aquest tipus. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passarem, doncs, 
a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat inicialment el Document únic de protecció civil municipal de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, 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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

7. Atorgament de guardons amb motiu de la Diada de la Policia Municipal de 
Girona. 

Vistes les instàncies adreçades a l'Alcaldia-Presidència d'aquest Ajuntament pels 
ciutadans i ciutadanes de Girona manifestant el seu agraïment i/o felicitació per 
l'actuació del personal de la Policia Municipal, i vistos així mateix els comunicats 
interns emesos pels comandaments de les diferents seccions del servei de seguretat 
relatius a l'actitud i especial dedicació del personal de la unitat en el compliment de les 
seves obligacions i càrrecs. 

Analitzat el grau de col·laboració amb altres Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i 
de la Comunitat Autònoma. 

Atès el contingut de l'acta aixecada amb motiu de la reunió de la Comissió de 
Guardons, celebrada el dia 21 d'octubre de 2016, sota la presidència de l'Alcaldessa, 
la senyora Marta Madrenas i Mir. 

D'acord amb el que disposa l'article 10.4 del Reglament de Guardons i Mèrits de la 
Policia Municipal, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 14 de desembre 
de 2015. 

Atorgar els guardons que es relacionen a continuació, i procedir al seu lliurament el dia 
18 de gener de 2017, amb motiu de la celebració de la Diada de la Policia Municipal, 
l'acte central de la qual tindrà lloc a les 12:00 hores, al Teatre Municipal. 

Primer: Atorgar, d'acord amb el disposa l'article 6 del Reglament de Guardons i Mèrits 
de la Policia Municipal, la Creu al Mèrit Professional, categoria d'argent. 

Segon: Atorgar, d'acord amb el disposa l'article 6 del Reglament de Guardons i Mèrits 
de la Policia Municipal, la Creu al Mèrit Professional, categoria de bronze. 
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Tercer: Atorgar, d'acord amb el disposa l'article 5 del Reglament de Guardons i Mèrits 
de la Policia Municipal, la Creu d'honor al mèrit policial. 

Quart: Atorgar, d'acord amb el disposa l'article 8 del Reglament de Guardons i Mèrits 
de la Policia Municipal, els diplomes que tot seguit es detallen, com a reconeixement 
per haver contribuït d'una manera notòria en el seu suport a la Policia Municipal i/o per 
premiar aquelles actuacions quotidianes, que per circumstàncies, s'han situat en un 
pla superior a les desenvolupades dins del nivell normal en el compliment del servei. 

Cinquè: Atorgar, d'acord amb l'article 21 del Reglament de Guardons i Mèrits de la 
Policia Municipal, la Creu a la constància al servei de Policia Municipal. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a donar compliment 
del punt setè de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
present proposta la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque Sureda. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. El que fem avui és donar 
tràmit al reglament aprovat el 14 de desembre de l’any 2015 que regula, doncs, els 
guardons de la Policia Municipal i per recordar breument... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin un segon, si us plau, és 
que se senten tres converses, com a mínim, diferents, a vegades, si és una..., però és 
que eren tres ara mateix, més les del públic, que els demano, si us plau... Gràcies. 
Continuï. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Molt breument. Tenim quatre tipus de 
guardons, diplomes i plaques i la proposta que arriba avui a plenari ha seguit allò que 
estipula l’article 10 del procediment de concessions, és a dir que hi ha hagut la 
comissió preceptiva de guardons de la Policia Municipal on hi estaven presents 
l’alcaldessa de l’Ajuntament, jo mateixa com a regidora de seguretat, el cap de la 
Policia Municipal, el sotsinspectors, sergent i caporal amb més antiguitat dins del cos i 
representants dels sindicats del cos, dels funcionaris del cos. Per tant, la proposta que 
arriba aquí ha estat prèviament consensuada i s’eleva a Ple per part d’aquesta 
comissió. 

El resultat i el que posem avui a la seva consideració és atorgar la creu al mèrit 
professional categoria d’argent a Antoni Sánchez, treballador de la brigada 
d’enllumenat; el senyor Xevi Serinyà Arnau, per haver assistit a una persona que es va 
llançar al buit des del Pont de Pedra; a Carme Martí Pujolras, una agent que es 
trobava fora de servei i que en una actuació en va resultar lesionada. Proposem també 
la creu al mèrit professional en categoria de bronze a Rafael Palahí Corominas, per les 
seves propostes de formació tècnica a la plantilla i a la docència; Eduard Caula 
Paretas, per dinàmiques de treball i canvis tecnològics que s’han produït dins del Cos 
de la Policia Municipal. La Creu d’honor al mèrit policial a Carles Monguilod, per la 
seva col·laboració continuada amb la Policia Municipal; a Quim Ruhí Brunsó, 
exdirector de l’Institut de Secundària Carles Rahola per la seva participació en el 
programa Facilitadors 3.0. 
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I com a diplomes, a Emma Pascual Sala, responsable d’assumptes jurídics de la 
Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya per totes les campanyes 
que ens ha ajudat a dissenyar en la prevenció de consum de begudes alcohòliques en 
menors; al senyor Josep Ruiz de TMG, per la detenció d’un delinqüent mentre estava 
en el servei de la seva feina; a la senyora Rocio Maronna, Eloi Ayats, Marta José 
Burgués, Kenia Arteaga i Lidia Ribeira, que són alumnes de l’Institut Carles Rahola, 
també per la seva tasca valuosa en el programa Facilitadors 3.0, que és el que 
coneixem com el «programa d’agents tutors». 

En intervencions policials meritòries, Alexandre Moreno, per la detenció d’un 
delinqüent en crida i recerca –els ho dic molt ràpidament per fer-ne un resum i que en 
tinguin coneixement–; Joan Perez Ortega, Jordi Triola, Alexandre Güell i Antoni 
Serrano per la detenció i resolució dels robatoris que s’havien comès en escoles, com 
saben, que ens van afectar aquest estiu de 2016; al senyor Josep Maria Cabezas, 
Jordi Bragulat, Àngel Garcia, Carles Casadevall i Ignasi Ramírez per la detenció també 
in fraganti dels atracaments que es van produir al barri de Sant Narcís, a comerços del 
barri de Sant Narcís; Rafael Aguilera, Josep Manel Montes, David Coca, per la 
detenció d’un delinqüent que portava més de tres-centes pastilles del tipus èxtasi; 
Alexandre Güell, Jordi Triola, per la detenció de, com saben, un cas que va sortir als 
diaris, d’una persona que se li han pogut atribuir i vincular onze agressions sexuals; als 
senyors Alexandre Moreno, Carles Casadevall per detenció de sospitosos de robatoris 
a l’interior de domicili, que com saben és una problemàtica que hi ha a nivell de 
Catalunya, però també a la nostra ciutat; al senyor Sebastià Garcia, Alexandre 
Moreno, Carles Casadevall, Jordi Vallés, Oriol Serra, Gabriel Tejedor i Maria del Pilar 
Naveiras, per la detenció, desmantellament d’un grup de set delinqüents que robaven 
a interiors de domicili. I la resta que podran trobar en l’expedient, per la trajectòria 
professional, equips de treball i alguns guardons a proposta de ciutadans i ciutadanes 
de la nostra ciutat, doncs, que ens fan arribar la seva proposta a la Policia Municipal. I 
també atorgar guardons i mèrits a persones, funcionaris, que porten vint, vint-i-cinc, 
trenta o trenta-cinc anys de servei efectiu i reconegut. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Ja sé que vostès avui van dient que porten temes de tràmit, llavors fan les seves 
corresponents rodes de premsa, però avui tot són temes de tràmit, segons la tinenta 
d’alcalde senyora Paneque. Bé, nosaltres el que voldríem anunciar és el nostre vot 
negatiu en aquest punt, perquè nosaltres ja en el seu dia ens vam oposar a aquest 
reglament que el que feia era un estrany poti-poti de premis que els donava la Policia 
Municipal, malgrat alguns són per a policies municipals, d’altres són per a membres 
d’altres cossos de l’Estat o de la Generalitat, d’altres són per a ciutadans... És com una 
barreja que nosaltres no acabem d’entendre per què la posem tota en el mateix sac, 
és un exemple més de la distinció que es fa a premiar o en donar certs privilegis al 
Cos de la Policia Municipal que no tenen la resta de col·lectius de treballadors en 
aquest Ajuntament. Ja sabem que hi ha el Dia de la Policia Local i no hi ha el dia dels 
treballadors de serveis socials, o de les brigades, o d’altres serveis de cultura, de salut, 
d’urbanisme, que també treballen i que també es mereixerien molts premis, això no ho 
hem creat, però sí que es crea el de la Policia Local. Nosaltres aquesta desigualtat i 
aquesta diferència no la vam compartir quan vostès van crear aquest reglament, ni la 
compartim ara que, diguéssim, la porten a la pràctica i ens demanen que aprovem la 
resolució pràctica d’aquest reglament, i no ho fem per això, no ho fem perquè entenem 
que és un estrany poti-poti. Si volem premiar ciutadans, hi ha l’Ajuntament directament 
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que ho pot fer i podem buscar la fórmula; si el que la policia vol premiar els seus propis 
policies, doncs, que ho facin, diguéssim, amb reglaments diferents, no entenem que 
hagin d’anar pel mateix camí i, a més, llavors hi han coses concretes que nosaltres ja 
del que és la resolució en si que no podem compartir. Clar, jo ja entenc que a l’advocat 
que li paguem els honoraris que li paguem per defensar els policies se li acabi donant 
una creu i un mèrit com se li acaba donant aquí. Jo ja ho entenc que els policies estan 
molt agraïts de com els defensa l’advocat que paguem entre tots i totes, però nosaltres 
no ho entenem tampoc com una medalla normal, com tampoc que estiguem premiant 
avui en dia cossos o membres de cossos de policies que estan actuant de forma 
repressiva contra el poble català i que estan essent el braç armat d’un estat demofòbic 
com hem anat veient en les últimes setmanes. 

Per tant, he intentat explicar breument amb tres motius pels quals ara votarem que no, 
perquè entenem que és un reglament que és una barreja molt estranya sobre..., que 
premiem gent i només cal veure el que vostè citava des d’uns estudiants per 
col·laborar amb un programa a una persona que al carrer va fer a o va bé be, a un 
advocat pels serveis que fa a la policia, a un membres del Cos de la Policia Nacional 
espanyola, als policies locals que fan vint, vint-i-cinc o trenta anys... Bé, coses molt 
diverses. Segon, perquè no entenem per què, diguéssim, hi ha treballadors que tenen 
els seus propis mèrits i aquestes medalles, i altres treballadors que fan una feina igual 
d’excel·lent que els de la policia al nostre Ajuntament que no reben ni tenen aquests 
espais de privilegis. I, tercer, perquè no compartim alguns dels punts de la resolució. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. (Aplaudiments.) 
No sé si hi ha alguna altra intervenció... No? Senyora Paneque... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Molt breument. El fet que hi hagi aquest 
reconeixement tant a civils, a qui pensem que han fet una tasca en pro del 
desenvolupament d’alguns programes de la Policia Municipal i, per tant, s’hi vol tenir 
aquest reconeixement, no obsta que jo comparteixi amb vostè que pot haver-hi d’altres 
reconeixements a d’altres àmbits i serveis de l’Ajuntament de Girona, una cosa no 
obsta l’altra. Per tant, aquí sí que podríem treballar conjuntament, i els ho havia dit en 
alguna reunió, en veure com des de drets socials es podrien fer alguna mena de 
jornades o de reconeixement a programes i tasques que s’estan fent, per tant, una 
cosa no treu l’altra. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, 
doncs, a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit 
Popular, integrat per un membre, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, l’atorgament de guardons a diferents membres 
del Cos de la Policia Municipal i d’altres interessats. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs moltes gràcies, 
senyor secretari. 
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VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'IGUALTAT, DRETS SOCIALS, TREBALL, JOVENTUT I 
SEGURETAT 

8. Aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2020 

Malgrat que l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de joventut, la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de 
polítiques de joventut, preveu en el seu article 13 que els ajuntaments poden dur a 
terme actuacions, que es defineixen com a complementàries, en matèria de joventut. 

En acabar el període d'aplicació del Pla Local de Joventut 2012-2015 s'ha plantejat la 
necessitat de dissenyar un nou instrument de planificació que suposi un impuls 
important per a les polítiques de joventut del municipi. Amb aquesta finalitat s'ha 
realitzat un procés participatiu i un treball conjunt de les diverses àrees municipals per 
redactar el nou Pla Local de Joventut 2016-2020. 

Atès que l'existència d'aquest instrument de planificació de les polítiques municipals de 
joventut dóna la possibilitat d'accedir a les subvencions per als projectes per a joves 
que concedeix la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya,  

APROVAR el Pla Local de Joventut 2016-2020 en els termes que figuren al document 
annex. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt vuitè de l’ordre 
del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta la regidora Elisabeth Riera. 



 

  30

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Bé, portem avui a 
aprovació al Ple el Pla local de joventut 2016-2020. Aquest és un document que 
defineix les polítiques de joventut que es portaran a terme els pròxims anys, les 
polítiques de joventut són transversals i han de seguir essent transversals. En aquest 
sentit, vull agrair la implicació de les diferents regidories d’aquest Ajuntament que han 
entès les necessitats i ambicions específiques del col·lectiu jove de la ciutat i d’acord 
amb aquests objectius compartits, s’han compromès a implantar les mesures 
específiques i ambicioses destinades als joves de Girona. És cert que els joves de 
Girona tenen unes característiques concretes com a col·lectiu i alhora que la ciutat ha 
de comptar amb la seva participació permanent amb veu pròpia. Atenent aquests 
propòsits que fonamenten el Pla local de joventut, també ha estat de gran valor les 
contribucions dels grups municipals d’aquest plenari. 

Per últim, el Pla local de joventut ha sorgit gràcies a la voluntat política que ha comptat 
amb els serveis tècnics d’aquest Ajuntament, que són els que compten amb el 
coneixement i que han aportat el gruix del treball del document que avui portem a 
aprovació a aquest plenari. Des de la regidoria de joventut hem cregut que era molt 
important que l’elaboració d’aquest pla fos participada, per això des del procés de 
diagnòstic s’hi ha treballat des d’un vessant qualitatiu amb les entrevistes dels 
diferents agents, instituts, universitats, associacions juvenils i de lleure de la ciutat, 
entre d’altres. En aquest apartat també hem introduït moltes de les aportacions dels 
diferents grups polítics municipals. 

Ens va semblar que al marge dels col·lectius, que també s’havia d’incorporar la veu 
jove de la ciutadania, s’han realitzat quatre-centes enquestes a joves de la ciutat 
estructurades per tenir un panorama aproximat de la mirada de la gent de Girona. 
D’altra banda, acompanyats per entitats amb un grau d’experiència i coneixement amb 
processos de participació de la ciutat es varen fer vuit grups de discussió amb 
dinàmiques qualitatives per aprofundir en les opinions dels joves. Aquest procés 
participatiu ens ha permès de conèixer de primera mà el grau de coneixement, la 
valoració i la utilitat que tenen les línies d’actuació respecte als temes transversals del 
col·lectiu jove de la ciutat, quina és la percepció social dels diferents aspectes que 
afecten la joventut i sobretot quines són les línies d’acció que volem desenvolupar en 
aquest pla. A partir de tota aquesta informació d’entrada s’ha pogut fer un diagnòstic 
acurat de la realitat actual dels joves, necessitats i expectatives, coneixement, ús i 
valoració dels serveis municipals, identificació de punts forts, febles, amenaces i 
oportunitats per tal d’establir els objectius i mesures del Pla local de joventut. 

Tot aquest procés de diagnòstic i elaboració del pla ha resultat essencial i oportú, la 
reflexió realitzada de manera conjunta i també de forma individual amb les diferents 
àrees de l’Ajuntament. Tot aquest conjunt de voluntats compartides, el compromís de 
l’Ajuntament en el procés participatiu i el coneixement tècnic per l’aplicació concreta ha 
fet possible la concreció de la intervenció per als propers anys que s’han definit en set 
objectius estratègics. El primer, facilitar l’accés de les persones joves al món laboral a 
partir de millorar les seves condicions d’ocupabilitat, garantir l’èxit dels itineraris 
formatius de les persones joves en condicions d’equitat, fer efectiva la igualtat de les 
persones joves i l’exercici dels seus drets fonamentals, fonamentar la salut de les 
persones joves, oferir espais i condicions per a la realització personal de totes les 
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persones joves, promoure l’accés de les persones joves a les diverses formes de 
cultura per cohesionar la societat i, per últim, facilitar la participació de les persones 
joves en els afers col·lectius. 

Tenint en compte aquests objectius estratègics, el pla s’ha estructurat en cinc àmbits 
d’actuació i per cada àmbit s’estableixen diversos objectius operatius i per cada 
objectiu, diverses mesures concretes a realitzar. Les cinc àrees d’actuació són: 
treballar per menys atur juvenil i més oportunitats d’èxit educatiu facilitant l’accés al 
món laboral, viure experiències amb mobilitat internacional i educació de qualitat que 
doni oportunitats a tots. La segona línia d’actuació és desenvolupar el propi projecte 
vital per mitjà de la igualtat i inclusió social i fer efectius els drets de les persones 
joves, oportunitat d’accés a l’habitatge, una ciutat que fomenti la salut de les persones 
joves. La tercera, són els barris que fan ciutat, xarxa d’equipaments per a joves, 
mobilitat que no es basi en el cotxe particular. La quarta, una opció per a la cultura en 
una ciutat universitària, una ciutat oberta, cohesionada, inclusiva a través de la cultura, 
i Girona, una ciutat universitària. I la cinquena, la participació real de les persones 
joves a la vida ciutadana, donar suport a l’associacionisme juvenil, canals, eines i 
recursos per facilitar la participació de les persones joves i fomentar el coneixement i 
respecte de l’entorn. 

En el context actual de dificultats que ens trobem de fa anys i que ha afectat de forma 
molt significativa el col·lectiu jove amb l’augment de desigualtats, la reducció 
d’oportunitats, precarietat laboral o atur juvenil, entre d’altres, és per això que aquest 
pla prioritza treballar per reduir les desigualtats socials, treballar per assegurar les 
millors condicions possibles, treballar perquè els joves culminin amb èxit els seus 
itineraris formatius i que es mantinguin al sistema educatiu més enllà de l’etapa 
d’escolarització obligatòria, treballar per augmentar les oportunitats professionals dels 
joves, facilitar l’accés al treball de qualitat, millorar el perfil ocupacional de joves i 
facilitar l’accés al món laboral i treballar per reforçar l’orientació, el seguiment i 
acompanyament dels joves en els seus itineraris professionals. Tots els àmbits 
d’actuació són importants i així s’ha considerat. També insisteixo que atès el context 
actual de molts anys de crisi, les àrees prioritàries són el treball i la formació, amb una 
especial importància de mantenir la igualtat d’oportunitats, és a dir, que qualsevol jove 
pugui desenvolupar el seu projecte de vida com a ciutadà de ple dret. 

No concreto més explicant els objectius concrets, ni les mesures concretes en cada un 
dels àmbits, no ho faig perquè ja m’estendria massa i tots vostès ja disposen del 
document del Pla local de joventut 2016-2020, tinc constància que en tenen el 
coneixement, a més l’hem revisat, l’hem comentat i hem afegit gràcies a comentaris i 
aportacions s’ha pogut millorar. 

El resultat final de tot aquest treball es materialitza en un pla ambiciós que conté 
trenta-quatre objectius i cent vuitanta mesures concretes. Estem molt satisfets del pla 
que portem avui al Ple, és un pla ambiciós però realista a la vegada i és per això que 
demanem el vot positiu de tots els grups municipals. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el vot 
favorable del meu grup en aquest punt. Jo el primer que he de fer i, a més, ho faig de 
tot cor, és felicitar, felicitar la regidora perquè crec que ens presenta un bon Pla local 
de joventut, treballat, havent escoltat els joves de la ciutat, havent-ne parlat amb tots 
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els grups municipals i, per tant, crec que és un bon pla. Segurament hi han accions 
que podríem matisar, que les redactaríem diferents, que les enfocaríem diferents, però 
que el resultat que busquen o l’objectiu que busquen és el mateix, per tant, és 
compartit i, en aquest sentit, crec que feia falta a la ciutat de Girona, primer, perquè el 
pla local que teníem havia caducat, l’havíem esgotat, diguéssim, en calia un de nou i, 
per tant, l’ambició que s’ha posat, la mateixa regidora ho deia, és un pla ambiciós, molt 
ambiciós, penso jo, és un pla molt ambiciós. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres 
creiem que és bo i per això felicitem. 

Ara bé, sí que hi ha dos punts que ens agradaria matisar. El primer és que potser 
hauríem de simplificar aquest pla a l’hora de fer-lo públic, d’ensenyar-lo, de 
promocionar-lo, per tal que els gironins i les gironines se situïn molt més ràpid a l’hora 
de trobar aquelles accions o aquelles mesures sobre un àmbit molt concret, el qual 
tenen més interès. La regidora ha fet servir precisament l’índex del pla per explicar-nos 
totes les línies d’actuació i com a fil conductor i jo reconec que per l’explicació que ens 
ha donat és un bon índex, però possiblement, perquè alhora els gironins i les 
gironines, sobretot els joves, trobin en aquest pla directament el que busquen, 
possiblement els hem complicat una mica més del compte la vida. Per tant, jo sí que 
demanaria que ara féssim un resum possiblement més executiu, amb un índex molt 
més simplificat perquè la gent pugui arribar a la informació molt més ràpid. 

I la segona és un tema que ens preocupa i alhora m’esperona veure els pressupostos 
que ens presentaran per al 2017 que tenim el Ple el 9 de gener, no? I és perquè, clar, 
quan una veu que l’estimació del cost anual d’aquest pla és que cada any costarà 2 
milions d’euros i, segons la planificació que ens donen, els tindrem, home, a mi 
m’esperona pensar, serà la vegada que dediquem més recursos a aquest àmbit, que 
és a un Pla local de joventut. Per tant, jo espero que tot el que ens diuen aquí, que 
l’estimació que fan i la previsió de finançament sigui real, però deixi’m que sigui una 
mica escèptica alhora, actes de fe fa temps que ja vam dir que no en fèiem i, per tant, 
en aquest sentit, home, jo crec que no serà tan fàcil trobar aquest 1.995.000 euros que 
diu que té el cost anual aquest Pla local de joventut; són quatre anys. 

I, per tant, sincerament m’agradaria, en aquest sentit, home, que possiblement en 
parléssim molt més del tema del finançament, de veure on ens poden fallar el 
finançament que donem per fet que rebrem i, per tant, quines alternatives plantegem 
per no deixar res d’aquest pla tan bo i tan ambiciós per fer. Perquè un pla bo i un pla 
ambiciós, si després tallen els recursos, passa a ser un pla més en un calaix més del 
regidor que li ha tocat donar la cara per un pla quan després no li arriben els recursos, 
i sincerament penso que això seria molt injust que passés quan la regidora que ha 
preparat i ha treballat aquest pla i ens el presenta avui en aquest plenari, doncs, s’hi 
ha esforçat molt, s’hi ha dedicat molt i, per tant, seria molt injust que ara no arribessin 
els recursos i a ella li toques dir-nos a tots els que avui ens ha explicat l’ambició del 
pla, li toqués dir-nos d’aquí un any o d’aquí dos que no s’ha pogut fer perquè allò que 
preveia no ha arribat amb relació al finançament. Per tant, sí que en aquest apartat, el 
7.1 i el 7.2, a l’hora d’estimació del cost anual i de la previsió del finançament, penso 
que segurament n’hauríem de parlar una mica més o revisar-lo en el sentit de buscar 
pla b, si el pla a previst aquí ens fallés. Hi insisteixo, perquè el pla a realment no quedi 
sense fer, tot el contrari, es pugui dur a la pràctica perquè pensem que és un bon pla 
per a la joventut de Girona i també per a la ciutat en general. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Senyora Pèlach... 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, voldríem agrair la 
col·laboració de la regidora. Realment els últims mesos, i aquest és el principi que va 
assumir la regidoria, l’intercanvi de converses, les trobades i l’intercanvi de propostes 
han estat fluides i, per tant, sí que volem agrair i crec que és important aquesta relació. 
En aquest sentit també valorem el compromís que explicava la mateixa regidora de 
buscar la implicació i el compromís de totes les àrees i creiem que aquest és un 
element clau, evidentment, per a l’execució d’un pla que és un pla que evidentment ha 
de ser transversal perquè la joventut evidentment la trobem, o afecta, o es veu 
afectada per totes les àrees de gestió municipal i, per tant, evidentment, ha de ser 
transversal i, per tant, és clau aquesta implicació de les àrees. Per això creiem que és 
especialment important que avui la regidora hagi destacat aquest element del Pla i 
realment esperem que aquesta implicació es faci efectiva i realment sigui real. 

Aquí és cert que a nosaltres, bé, ja ho hem comentat, sí que ens genera alguns 
dubtes. I, de fet, és per això, i per tot d’altres motius que ara intentaré comentar 
breument, que el resultat creiem que no mereix el vot favorable de la nostra formació i 
per això hem optat –i ja li hem manifestat– per l’abstenció, perquè creiem que encara 
aquest document té vàries febleses i sí que ens genera encara alguns dubtes. 

Una és aquesta implicació de les àrees, creiem que en el pla ja es reflecteix que 
aquesta implicació és desigual i, de fet, es percep perfectament, doncs aquelles 
temàtiques, aquelles àrees on les àrees s’hi han implicat més o menys i han fet 
propostes específiques i concretes en temes de joventut i pensades i adequades al Pla 
que ens està plantejant i d’altres on veiem que simplement són propostes que hi ha 
donat l’àrea o que simplement hi han posat «especialment als joves» i s’ha quedat tan 
tranquils. Llavors, aquesta desigual implicació ens preocupa i també ens porta a creure 
que aquest convenciment que avui exposava la regidora, doncs, nosaltres ho veiem 
amb certa incredulitat i amb poc convenciment en qualsevol cas. 

Al mateix temps, també volíem comentar que precisament el procés participatiu de 
diagnosi, ja n’hem parlat en altres ocasions, però nosaltres veiem avui en el pla o 
reflectit en el pla que ha servit de poc, realment, aquest procés que s’ha fet de 
diagnosi. Veiem que ha quedat poc reflectit, apareix com un annex gairebé a la 
diagnosi, però creiem que poder ha servit gairebé més per presentar-se la regidora als 
diferents sectors i així, que no pas realment com una eina d’obtenció d’informació. Al 
mateix temps entenem que això, que en el pla queda poc reflectit i així veiem que no hi 
ha prou èmfasi en la participació o en l’associacionisme juvenil o en temes de 
comunicació que, en canvi, sí que eren elements que en el procés participatiu en 
aquest final que s’ha fet eren destacables i semblaven especialment rellevants. 

També, en aquest sentit, volíem comentar que ens sembla que hi ha hagut poca 
col·laboració amb el que és pròpiament l’associacionisme juvenil. És cert que, com 
s’ha vist a la diagnosi, no tots els joves estan associats o estan implicats o estan 
mobilitzats, però sí que tenim molts joves que es mouen, que estan associats, en 
diferents fórmules, evidentment, no només en associacions pròpiament juvenils, però 
sí que en diferents entitats. I sabem que inicialment es va contactar amb aquestes 
associacions, però en canvi creiem que hi ha hagut una manca de retorn. Es va 
demanar i fins i tot en el procés de diagnosi, s’ha buscat aquests joves, se’ls ha 
preguntat, però qui ha fet el retorn a aquests joves, se’ls ha retornat aquesta 
informació? Quants d’aquests joves avui saben que es porta a votació el Pla? L’han 
rebut, aquesta proposta, les associacions juvenils amb què s’ha reunit? On són avui 
els joves? Ens sembla simplement que aquest era un element important també i és un 
aspecte clau en el pla de joves i creiem que encara s’hi és a temps a rectificar i crec 
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que val la pena que realment es faci aquest retorn, perquè la participació és 
bidireccional i podem demanar, però també hem de retornar. 

Llavors, això, a més de vàries mancances que hem comentat ja, diguéssim, a nivell de 
concreció, de mesures concretes, doncs ens fa pensar que no és prou interessant el 
pla com perquè realment li puguem donar el nostre vot favorable. I això, a més a més, 
hi afegiria..., i aquí em sorprèn una mica el que comentava la Concepció, perquè 
realment nosaltres precisament el que hem vist és de manera..., una sorpresa 
desagradable i és que l’aportació de l’Ajuntament, comparant-la amb la del pla 
anterior, s’ha vist reduïda. Per tant, això també ens ha sorprès veient les dades sobre 
la taula i comparant-ho, aquesta reducció de l’aportació. En qualsevol cas, per tot això, 
hem optat per l’abstenció. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En primer 
lloc... (Problemes amb el micròfon.) Perdoneu. En primer lloc, agrair a la regidora Eli 
Riera que sempre hem trobat facilitats per anar a parlar del pla i, per tant, seria 
descortès per la meva banda no reconèixer-ho públicament. Gràcies. 

Ara bé, jo en aquestes converses ja li feia algun comentari per l’experiència que tenia. 
Jo recordo que l’any 2005, de les coses que jo recordo, que cada cop en recordo 
menys, en aquell temps treballava en un centre educatiu gironí que va ser un dels 
pioners, em sembla que va ser el tercer a implementar plans estratègics d’autonomia 
de centre, en aquest cas, a Catalunya. Per tal d’implementar-los, com que partíem del 
no-res, vàrem rebre formació, recordo que vaig estar aproximadament quinze dies a 
Barcelona rebent formació de com elaborar aquests plans estratègics i avui, en 
definitiva, el que ens presenten és un pla estratègic. Doncs bé, amb la seva elaboració 
jo he refrescat una mica la memòria, he refrescat una mica els apunts, aquells papers 
que encara guardes a casa i no saps si llençar-los, doncs bé, he trobat què deien que 
té de tenir ineludiblement un pla per tenir una certa garantia d’èxit. El primer que diu 
imprescindible és que hi hagi una anàlisi acurada dels antecedents valorant les fites 
aconseguides i quins reptes queden per superar. Un segon, un diagnòstic de la 
situació a partir de l’anàlisi d’aquests antecedents i les enquestes als usuaris. La tria 
dels objectius, m’ha quedat molt clar que han de ser pocs i concrets, les accions 
associades a cada objectiu cal que siguin concretes i no massa nombroses, ja que si 
són molt nombroses dificulten fer-ne un seguiment de les mateixes. Temporalització de 
les actuacions, establiment d’un sistema d’indicadors d’avaluació de progrés en les 
actuacions, una previsió econòmica i, finalment, dinamisme. Això de fer documents 
tancats i que al llarg de quatre anys no es puguin remodelar, la veritat és que havent-hi 
un sistema d’indicadors i com s’estableix en aquest pla que hi haurà una avaluació 
periòdica, no té massa sentit. 

Per tant, doncs per començar, analitzant el pla, el primer que hem trobat és que no 
hem trobat l’avaluació del pla anterior i és que desconeixem si aquesta avaluació, de 
les 121 mesures que hi havia en el pla que va presentar en el seu moment la senyora 
Urra, si mal no recordo, no hem trobat aquesta valoració. Potser s’ha fet, però jo no 
l’he sabut trobar. I, per tant, em pregunto com s’ha pogut elaborar un nou pla sense el 
resultat dels indicadors d’avaluació de l’anterior pla. A la fase de diagnosi, si bé s’han 
realitzat enquestes i tallers participatius, trobem a faltar en els vuit grups de treball que 
es varen fer, la participació d’algun col·lectiu de joves socialment i políticament actius. 
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En tenim pocs i cal que els mimem i els facilitem la participació quan hi ha un tema tan 
important com és aquest. Per exemple, el col·lectiu de «Mou-te en bici» jo penso que 
ens hagués..., de ben segur haguessin donat aportacions molt interessants en temes 
de mobilitat, de ben segur. Però el que més ens preocupa és l’elevat nombre 
d’objectius operatius i mesures: trenta-quatre objectius [#, 01.02.01], cent vuitanta 
mesures. 

I respecte a aquestes mesures també volíem aclarir algunes coses. Per exemple, ens 
trobem que algunes ja estan implementades, així per exemple quan es parla de la 
mesura 129, que diu que és la mesura de la targeta Bus 25, jo els recordo –això sí que 
ho recordo– que està implementada fruit dels acords de cartipàs de 2015, i la mesura 
130, la targeta UdG, ja fa força anys que està vigent, aquesta mesura. O les mesures 
149 i 150 respecte a les beques Kreas, recordo que també és fruit de..., l’increment, 
fruit de l’acord de cartipàs de 2015. I, per exemple, alguna mesura com la mesura 63, 
que fa esment a la participació a l’Expojove, que ho trobem molt assenyat, però sense 
incloure allò que s’ha treballat  ( . . . ) ja tants acords, tantes vegades aquí al Ple i que 
hem debatut aquí al Ple i que molts de grups estem d’acord sobre la presència de 
determinats estaments, en aquest cas, l’exèrcit, en aquesta exposició; no es reflecteix 
en cap cas quines seran les condicions de participació. 

De les cent vuitanta mesures, únicament disset pertanyen a l’àmbit cultural. Coi, és a 
dir, que ni un 10 per cent de les mesures pertanyen a aquest àmbit i és que el nostre 
grup trobem fonamental que la cultura..., és una eina fonamental en la formació 
integral dels joves i, per tant, ens hagués agradat molt que el Departament de Cultura 
hagués incrementat la participació en aquest pla. I en tantes i tantes mesures trobem a 
faltar un tema fonamental, la participació del jovent en àmbits de decisió que fomenta 
el mateix Ajuntament entre els majors d’edat, tal com esmentava en una moció que es 
va fer el mes de juliol i que vàrem aprovar en aquest Ple ordinari. Recordo en aquella 
moció que va ser aprovada, em sembla, per unanimitat que es va aprovar una mesura 
que es portés una reserva de vint mil euros en els pressupostos participats adreçada 
específicament al jovent; no l’he sabut trobar, no sé si hi és, però jo no l’he sabut 
trobar. I tal com escoltàvem el passat 1 de desembre, a les quartes jornades Lluís 
Maria de Puig, en la intervenció d’un dels ponents, el professor Xavier Serra, els joves 
demanen a crits la participació en decisions col·lectives i cal implementar mesures que 
han tingut èxit en altres municipis, com la Setmana de la democràcia local o bé la que 
esmentava abans, com la participació amb pressupostos participats amb un 
pressupost específic. 

I finalment el tema del finançament, ja ha sortit aquí, però en el pla anterior tenia 
pressupostat 1.943.500 euros, l’actual, 1.995.000 euros, 52.000 d’increment, per tant, 
ambiciós, bé. Però l’aprovació..., perdó, l’aportació per part del consistori ha passat de 
1.360.000 euros a 1.220.000 euros, per tant, hi ha un decrement de 140.000, per tant, 
implica que hi haurà d’haver un increment de 192.000 euros amb aportacions externes 
que en aquest moment no sé si podrem garantir. En fi... 

Vaig acabant, dispensin. Considerem que és un pla carregat de bones intencions i en 
aquest aspecte, els felicito. Ara bé, no és el nostre pla i, per tant, en aquest aspecte, 
com ja li vaig anunciar, ens abstindrem. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si hi ha alguna 
altra intervenció... Si no, potser la senyora Riera... 



 

  36

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot, 
agrair el vot favorable als grups municipals que m’han dit que hi votarien a favor. 
Respecte als diferents temes que s’han comentat i que ens han demanat aclariments 
i... Respecte al pressupost, el pressupost que acompanya el pla és una estimació del 
cost anual de la implementació de les diferents mesures identificades, és una previsió 
del seu finançament. El cost anual del pla anterior estava al voltant de 1.600.000-
1.700.000 euros, el pla actual està al voltant dels 2 milions. És un increment de la 
previsió de finançament al voltant d’un 15 per cent, no direm que hi ha menys 
compromís, hi ha un increment. Aquest increment està repartit d’igual forma entre el 
finançament propi de l’Ajuntament i el finançament extern. El finançament propi prové 
de les diferents àrees de l’Ajuntament que implementaran les seves mesures i, en 
aquest cas, també lamento la incredulitat del compromís dels diferents..., que 
manifesta la regidora Laia Pèlach de la CUP sobre el compromís de les diferents 
regidories. Aquí..., bé, és una cosa que jo crec que passem per Ple, aprovarem per Ple 
i hi ha el compromís ferm de l’equip de govern de tirar endavant aquest pla. 

Deia que l’increment està repartit d’igual forma entre el finançament propi de 
l’Ajuntament i el finançament extern. Del finançament extern, que es deia que si 
s’arribaria, que si..., a veure, del futur, no..., no tinc la bola màgica per saber el futur, 
però sí que hi ha uns contractes programa amb la Generalitat, programes de promoció 
de la salut del departament de la Generalitat, del Dipsalut, de la Federació Espanyola 
de Municipis, que són amb el finançament extern que comptem i que també es 
contempla amb el finançament dels programes europeus de garantia juvenil, que aquí 
gran part de recursos que es destinen a les mesures de treball i a les mesures de 
formació per l’ocupació, doncs, vénen dels projectes singulars, projectes integrals i 
joves per l’educació. 

Respecte a altres temes que han comentat, la participació. El pla s’ha elaborat de 
forma participada, però la participació no acaba aquí, el propi pla estableix una àrea 
d’intervenció enfocada només a fomentar i millorar la participació de les persones 
joves en els diferents àmbits socials del municipi, com promoure l’associacionisme 
juvenil, l’establiment i millora dels canals i espais d’interlocució de l’Administració 
municipal amb els joves, però a la vegada no està esperant que siguin els joves els 
que ens vinguin a buscar, sinó per mitjà dels educadors de carrer, una altra de les 
mesures, entrar en contacte nosaltres directe amb els joves que no estan associats i 
entrar nosaltres en contacte amb els joves actius i donar-los suport perquè tirin 
endavant projectes, s’associïn o, bé, el que vulguin fer. Fomentar la participació dels 
alumnes també de l’educació secundària i també nombroses mesures d’altres àmbits 
que preveuen la participació i implicació directe dels joves, com per exemple mesures 
d’organització amb la participació de les persones joves d’actuacions que permetin la 
difusió del capital competencial en empreses i fomentin la seva proactivitat en el 
mercat, o el procés deliberatiu, que hi participin els alumnes en torn a la planificació 
educativa per arribar al model educatiu assequible en l’accés i en els resultats. 

Més mesures... Altres temes... El tema que també ha parlat dels vint mil euros, que 
s’havia aprovat en una moció que es va aprovar. Aquests vint mil euros no estan en 
els projectes participats de barris, però sí que hi haurà –2017– una partida reservada 
per a projecte exclusius per a la participació de joves, és una partida que està dintre el 
pressupost de joventut. 

El tema del retorn del pla, del procés que s’ha anat parlant, hem tingut més de trenta 
entrevistes amb diferents entitats i possiblement no les hem fet totes, però hi seguirem 
parlant, vull dir, la participació no acaba aquí, seguirem parlant-hi. El retorn del pla..., 
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esperava tenir el pla definitiu per parlar del retorn; fer un retorn a mitges..., doncs 
preferia fer-lo quan el pla ja estigui..., com ja saben, fa re que l’hem acabat de discutir i 
ara avui el portem a aprovació i ara es farà el retorn a totes les entitats i particulars que 
van participar a l’enquesta. 

A la pàgina web vam obrir un espai..., a la pàgina web de l’Ajuntament hi havia un 
espai només dedicat al Pla local de joventut on es recollien opinions i enquestes. 
També farem el retorn a la gent que ens va escriure a la nostra pàgina web. 

Respecte... A veure, em sembla que... Respecte al compromís de l’execució, deia: es 
farà un seguiment de la seva execució per una comissió política i tècnica per valorar el 
grau de compliment de les mesures i corregir les disfuncions si n’hi ha, es farà un 
seguiment amb una comissió cada any. El pla és a quatre anys, o sigui que sempre 
tindrem temps de reajustar-nos. Es farà un seguiment per mitjà d’indicadors del SIAP 
Jove de les polítiques municipals. I finalment es farà una avaluació, quan acabi el pla, 
participativa al final per valorar les mesures realitzades i els resultats obtinguts, si han 
estat a l’alçada de les expectatives. 

Més o menys em sembla que he pogut respondre tots els temes que m’han plantejat. I, 
bé, moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Riera. 
Passaríem a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, el Pla local de 
joventut 2016-2020. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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: 
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Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

9. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació 

El 12 de desembre de 1995 el Ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat la creació 
del Consell Municipal de Girona per a la Cooperació, amb l'objectiu de crear un òrgan 
de participació ciutadana que facilités, promogués i donés suport a les actuacions i els 
projectes relacionats directament o indirecta amb la solidaritat i la cooperació 
internacional, així com per a estendre aquests valors entre els ciutadans i ciutadanes 
de Girona. 

El 3 de juliol de 2001 el Ple de l'Ajuntament va aprovar per unanimitat el Reglament 
que havia de regir aquest Consell, així com el canvi de denominació d'aquest Consell 
per adequar el nom a l'acció que s'estava duent a terme, passant-se a denominar 
Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona. 

El 27 de juny de 2016 en el plenari del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació es 
va acordar iniciar el procés de revisió i modificació d'aquest Reglament ja que després 
de gairebé vint-i-dos anys de funcionament es feia necessària aquesta revisió per 
adequar el seu contingut a la realitat del temps i del propi funcionament del Consell 
Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

Després d'un procés de participació entre les entitats i resta de membres del Consell 
Municipal de Cooperació el 26 de setembre de 2016 el plenari del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació va aprovar per unanimitat les propostes de modificació 
d'aquest Reglament. 

El 3 d'octubre de 2016 es va redactar per part de l'equip tècnic responsable de les 
qüestions de gènere un informe sobre l'impacte de gènere sobre aquest reglament 
amb dues esmenes que han estat incloses en el redactat final. 

El 21 de novembre s'aprova per Decret d'Alcaldia constituir la Comissió d'estudi per a 
la modificació del reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de 
Girona. 

El 25 de novembre la Comissió d'estudi per a la modificació d'aquest reglament va 
aprovar per unanimitat les propostes de modificació realitzades pel Consell Municipal 
de Solidaritat i Cooperació i l'adequació del document al Reglament de les polítiques 
municipals d'igualtat de gènere. 

Atès l'acord pres per unanimitat en la sessió ordinària del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació celebrada el 26 de setembre sobre les propostes de 
modificació d'aquest reglament. 

Atès l'informe d'impacte de gènere elaborat el 18 de novembre de 2016. 
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Atès a l'adequació d'aquest reglament al Reglament de les polítiques municipals 
d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Girona, aprovat l'11 d'abril de 2016 pel Ple 
Municipal. 

Atès la resolució favorable de la Comissió d'estudi per a la modificació del reglament 
del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

Primer. Aprovar inicialment la modificació del reglament del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació en els termes que figuren en el document annex. 

Segon. Sotmetre a informació pública el reglament modificat del Consell Municipal de 
Solidaritat i Cooperació per un termini de trenta dies, comptats a partir de la publicació 
de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes de 
presentació d'al·legacions i suggeriments, tot significant-se que, en el supòsit de no 
presentar-se'n, la modificació s'entendrà aprovada definitivament de conformitat a la 
que determina l'article 49 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 9 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta el regidor Sánchez. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Cristóbal Sánchez Torreblanca (CiU): Gràcies, alcaldessa. El Ple de l’Ajuntament 
de Girona, reunit en sessió ordinària el dia 12 de desembre de 1995, va aprovar per 
unanimitat la creació del Consell Municipal de Girona per la Cooperació. Aquest 
reglament es va aprovar per crear un espai de reflexió i assessorament sobre el pla 
estratègic, els objectius i les accions que realitza o implementa l’Ajuntament en matèria 
de solidaritat i cooperació. Més endavant es va fer un canvi de nom passant a 
denominar-se Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona per ajustar-lo 
millor a aquests objectius. En aquests moments, aquest reglament necessitava una 
revisió per actualitzar-lo al reglament de les polítiques municipals d’igualtat de gènere i 
esmenar algunes qüestions formals. És per això que en el Ple del Consell Municipal de 
Girona, de Solidaritat i Cooperació, es va decidir..., es va iniciar el procés de revisió 
que ha conclòs amb l’acord de 26 de setembre de 2016. Els canvis més importants 
d’aquesta actualització, com he dit, han estat suprimir la comissió permanent i crear 
una secretaria tècnica i adaptar el reglament, com hem dit abans, a les polítiques 
municipals d’igualtat de gènere que s’ha aprovat fa poc temps. És per això que 
presentem a aprovació la modificació inicial d’aquest reglament i és per això que us 
demano el vot positiu per poder portar-lo a terme. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. En coherència 
política, com saben, el meu grup es va abstenir en el reglament d’igualtat perquè 
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consideràvem que en certs moments arribava a ser fins i tot intervencionista. Bé, jo 
crec que els canvis que avui es presenten del Consell de Solidaritat i Cooperació 
posen en evidència el que jo, en la meva intervenció el dia del Ple que es portava el 
reglament d’igualtat, posava a sobre la taula i avui hi ha canvis que ens diuen si han 
de ser homes o dones les persones representades de les diferents entitats i de les 
ONG en aquest consell i ens diu també si ha de ser home o ha de ser dona les 
persones de gran prestigi que també s’inclouran i formaran part d’aquell consell. 
Nosaltres seguim pensant i jo segueixo defensant el que vaig dir en aquell moment 
que la gent, les persones no tenen o no valen per ser homes o per ser dones, sinó que 
les vàlues les tenen com a persona com a tal. I, per tant, si hi ha una ONG que 
considera que els seus representants han de ser tot dones, doncs també s’ha 
d’acceptar i si han de ser quatre homes i dues dones o quatre dones i dos homes, 
també, no cal imposar tres i tres o no cal imposar un i un. I, per tant, en aquest sentit i 
en coherència política al que ja vam fer en aquell moment, ens abstindrem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? La senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, de fet, aquest, com ha explicat 
el regidor, és un acord del consell, nosaltres al consell no tan sols hi som, sinó que hi 
anem, hi participem i, per tant, hem estat en el debat i s’han acceptat de consens totes 
les aportacions i tots els canvis que s’han fet i, per tant, doncs, fem nostre 
perfectament aquest acord. Celebrem, a més a més, la feina feta tant per la regidoria 
com sobretot per l’equip tècnic en aquestes modificacions i en aquesta renovació, 
diguéssim, del consell, que s’ha posat una mica també, més enllà dels canvis que 
proposava o que comentava la Concepció i que nosaltres hi estem absolutament 
d’acord, però també evidentment s’han actualitzat moltes altres coses que estan més 
en sintonia en com està treballant actualment el consell i, per tant, sembla molt oportú 
haver fet aquests canvis. 

Però sí que volia aprofitar també per comentar que en el preàmbul d’aquest reglament 
precisament apareix el compromís del 0,7 per cent del pressupost municipal destinat a 
partides de solidaritat i cooperació. Llavors això és a conseqüència d’una moció 
aprovada fa ni més ni menys que setze anys, el 1994, i que avui en dia... (Veus de 
fons.) Vint-i-dos anys, mira, encara me n’he deixat deu, imagineu-vos. Doncs, i que 
avui dia hem de lamentar de dir que s’incompleix any rere any, perquè any rere any no 
només s’incompleix, sinó que a més a més es va reduint aquesta aportació, perquè 
any rere any veiem com augmenta la quantitat destinada al pressupost i, en canvi, la 
partida de solidaritat i cooperació es va mantenint, de manera que aquest percentatge 
ara no sabria dir-li, tot i que sí que ens n’informen al consell, puntualment, a quin 
percentatge... (problemes amb el micròfon), està cada vegada més lluny d’aquest 0,7 
per cent. I, per tant, em semblava oportú avui també posar a sobre la taula aquest 
tema i aprofitar que ara vénen els pressupostos ben aviat per demanar que es 
rectifiqui i que es torni, diguéssim, a aquest compromís del 0,7 per cent que es va 
adquirir, doncs, ara fa vint-i-dos anys. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, per part del nostre grup, doncs, anunciar el 
vot favorable pel motiu que explicava la companya Laia Pèlach amb relació al fet que 
aquest nou reglament, la modificació d’aquest reglament s’ha produït en el debat i en 
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el si del propi Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, un debat del qual n’hem 
participat i que estem plenament d’acord, com no podria ser d’una altra manera. 

Crec que van ser les mateixes entitats les que van proposar que la seva representació 
fos paritària, per tant, crec fins i tot que va ser previ al fet que es fes aquesta adaptació 
del reglament. Per tant, per part nostra no podem estar més en acord amb aquesta 
nova formulació d’aquest nou reglament. Res més. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció final? El senyor Sánchez? 

Sr. Cristóbal Sánchez Torreblanca (CiU): Sí, gràcies. A veure, el tema del 0,7..., bé, 
us he de dir que hi ha hagut discrepàncies en les partides en les quals d’aplicar el 0,7. 
El Fons català de cooperació... Sí, no, no, a nivell general, que hi ha municipis que 
l’aplicaven en unes partides i els altres, en unes altres. Aleshores el Fons català de 
cooperació va fer un treball, un estudi, en el qual..., que ha sortit fa un mes, en el qual 
van establir un acord de les partides en les quals s’hauria d’aplicar perquè tots els 
municipis fessin més o menys i aleshores aquest acord ara el tenim, tenim els consells 
del fons de cooperació i el que sí que us puc dir és que el meu objectiu del 0,7 es 
manté intacte i que lluitarem perquè sigui real i s’apliqui a les partides que el Fons de 
cooperació ens ha aconsellat. Només us he de dir que vaig en aquesta línia i jo penso 
que el govern també, si més no, ho intentarem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs anirem per 
l’aprovació d’aquest acord. Perdó, per la votació. Disculpin. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, inicialment la modificació 
del reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  
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Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Abstenció: 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

10. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns i drets de 2015 

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 2015. 

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 2011-2015. 

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 
3.231 operacions durant tot l'any 2015. 

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, 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. 

Les dades actualitzades del tipus i nombre de béns i drets de l'inventari d'acord amb 
les dades resultants del programa GPA any 2015, són: 
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Criteri Núm. Béns 

A 116 BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 22 

A I.1 USO PUBLICO I.1.A 11 

A I.1 USO PUBLICO I.1.B 17 

A I.1 USO PUBLICO I.1.D 165 

A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A 135 

A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.B 7 

A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.C 2.699 

A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.D 9 

A III.1 INMUEBLES 15 

A III.3 MUEBLES 37 

A III.5 CUOTAS, PARTE ALÍCUOTA 6 

B III.1 INMUEBLES 10 

C I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A 4 

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

E I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A 49 

E III.1 INMUEBLES 43 

TOTAL 3.231 

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

Per tant el valor net pel 2015 del patrimoni de béns i drets en situació de registre que 
s'ha actualitzat fins al moment a través de les anteriors operacions i de les 
actualitzacions i càrregues inicials de dades és 114.671.686,15 € a diferència del 
tancament de l'any 2014 que va ser de 95.458.545,93 €. 

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 2015. 

- Llistats d'epígrafs o llibres d'inventari a 31/12/2015. 

- Operacions del programa GPA 2015. 

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. 
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PRIMER. Aprovar la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament 
de Girona per l'any 2015. 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara al punt número 10 
de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, l’objecte és 
complir els articles 100 i 106 del Decret 236/88, del reglament de patrimoni dels ens 
locals, per preparar la documentació pertinent per elevar al Ple municipal l’aprovació 
de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de 2015. Normalment..., 
contínuament s’està actualitzant, per aquest motiu presentem la relació de tots els 
béns i drets, dades identificades generals per poder concretar posteriorment, si 
s’escau. S’han fet, durant aquest any 2015, 3.231 operacions i l’inventari general del 
béns i drets de l’Ajuntament, per qui no ho sàpiga, és un registre que recull totes les 
característiques físiques i jurídiques i econòmiques dels béns i drets de l’Ajuntament 
de Girona amb l’objectiu de servir amb l’entitat..., ens serveix com un instrument per 
gestionar el control del seu patrimoni. El valor net del patrimoni de béns i drets en 
aquest any 2015 és de 114.671.686,15 respecte al 2014, que eren 95.458.545,93, és a 
dir, s’ha incrementat amb uns 19.200.000 euros. Bé, i el que portem és aprovar la 
ratificació d’aquest inventari. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres votarem afirmativament 
aquest punt perquè entenem que, com explicava la regidora Planas, és un tema més 
tècnic que polític, però tanmateix això no vol dir que compartim ni molt menys tota 
l’adquisició de béns que hi ha hagut en els últims temps, especialment aquells en 
l’àmbit més polític i fins i tot en l’àmbit cultural que hi ha hagut en els últims anys i que 
avui són béns d’aquest Ajuntament i són béns públics. I, per tant, el nostre vot 
afirmatiu és per la part tècnica, però en cap cas perquè compartim la gestió política i la 
gestió de compra de béns que ha fet l’actual equip de govern. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Passem, doncs, a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament de 
Girona per a l’any 2015. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 Ricard Calvo 
Pla, 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. 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

11. Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 

En data de 30 de desembre de 2013 es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 

De conformitat amb el què disposa el nou article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local les corporacions 
locals publicaran semestralment en la seva seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la 
Província, el número de llocs de treball reservats al personal eventual. 

El president de l'entitat informarà al Ple amb caràcter trimestral del compliment del 
previst en aquest article. 

El Ple municipal va aprovar en data de 23 de març de 2016 el número, característiques 
i retribucions de càrrecs destinats a personal de confiança i assessorament d'autoritats 
municipals, 

INFORMAR del compliment de l'article 104 bis de la Llei 27/2013 (LRSAL) pel que fa al 
nombre de places reservades al personal eventual, i que són 17 i disposar la 
publicació a la seu electrònica de l'Ajuntament i al BOP de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt de l’ordre 
del dia, el número 11, que els informo que purament és comunicació, d’acord? Aquí no 
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hi ha ni votació, ni debat, diguéssim, només comunicació. Endavant, la tinenta 
d’alcalde, la senyora Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Només comuniquem, com cada semestre, 
que el número de places reservades al personal eventual és de disset, el mateix que 
vàrem dir fa sis mesos. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Tots els assistents es donen per comunicats.. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

12. Aprovar la transferència de crèdit entre partides 

Atesa la necessitat constatada pel servei de participació en relació a la reestructuració 
de la consignació pressupostària que dona cobertura al procés participatiu de 
pressupostos, en el sentit que les actuacions a barris dotades inicialment al pressupost 
2016 per a despesa d'inversió i els projectes que es duran a terme segons resultats de 
la consulta realitzada de l'1 al 12 de juny d'enguany suposaran despesa en béns 
corrents i serveis, 

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 
municipal d'enguany, 

Aprovar transferència de crèdit entre les partides següents : 

Transferència negativa : 

. 2016.300.15100.60924 - millores a barris - procés participatiu : 215.075,03 

Transferència positiva : 

. 2016.513.92400.48000 - pressupostos participats - participació : 120.098,85 

. 2016.211.92400.22611 - pressupostos participats - dinamització barris : 18.957,21 

. 2016.503.92400.20200 - pressupostos participats - lloguers : 10.528,53 

. 2016.120.33491.48001 - pressupostos participats - promoció cultural : 57.790,44 

. 2016.201.34100.48000 - transferències esports : 8.000,00 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 12 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas... 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Maria Àngels Planas Crous (CiU): És que ja ho ha dit tot el secretari, 
simplement és la transferència d’una partida. Sabeu que cada any posem 1.200.000 
euros als pressupostos participats, com que no sabem exactament amb què es 
gastaran aquests diners, perquè realment ha d’haver-hi una votació, han d’escollir els 
veïns, per tant, després el que es fa és un canvi de partida al capítol que li correspon, 
en aquest cas, hem passat del capítol 6 on tenim els pressupostos participats, al 
capítol 4 i al capítol 2, és simplement això. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Jo per anunciar l’abstenció en coherència 
política que ens vam abstenir en el pressupost i, per tant, ens abstindrem en aquest 
punt. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. 
Nosaltres votarem afirmativament i també ho farem en coherència malgrat, diguéssim, 
no vam donar suport al pressupost, però creiem que també és coherent el sí que farem 
tot seguit. El que passa que, diguéssim, és un sí que el fem perquè entenem que és el 
mecanisme que tenim per acabar de completar uns pressupostos participatius que des 
dels barris i des de la ciutadania, doncs, és el que s’ha proposat. Ara bé, no compartim 
el mecanisme, i li vaig expressar a la regidora en la comissió ara fa una setmana, i 
entenem que hi hauria una altra manera de fer que permetria que no arribéssim a 
aquest punt de final d’any i haguéssim de fer aquestes modificacions de crèdit. 
Podríem imaginar-nos la idea de fer un pressupost participatiu i ara que vostès ho 
estan debatent i han creat una taula de debat on, per cert, els partits de l’oposició de 
moment no hi tenim ni veu, ni res, no podem fer-hi aportacions, suposo que ja ens 
avisaran quan podem participar en la definició de com han de ser els pressupostos 
participatius, ho podríem fer, ja li dic ara, d’una altra manera, que és que debatéssim 
durant tot aquest any de cara a quines són les inversions que voldríem als barris de 
cara al 2017 i en el pressupost que vindria ara ja portar incorporades les partides d’allò 
que han decidit a cada barri. I vostè em dirà, perquè ja ho sé, perquè a més ho vam 
debatre a la comissió, que si ho féssim així hi hauria un risc perquè potser no hi hauria 
prou finançament, perquè si ho poséssim tot en el capítol a, en el 2 i no en el 6... Clar, 
però és que no per força el 1.200.000 se n’aniria a on ho estem movent ara, potser 
també hi haurien inversions i n’hi haurien que no serien inversions, però tindríem..., 
evidentment ja sabríem on van de partida cada un dels mecanismes i seria bastant 
més interessant a l’hora d’elaborar uns pressupostos participatius, perquè ja estaríem 
amb la gent definint el pressupost de l’any vinent i segurament a mig termini podríem 
fer uns pressupostos que no anessin tant de definir una partida d’1.200.000, sinó que 
anessin a definir els pressupostos en la seva globalitat de forma participativa. 

Per tant, nosaltres avui votarem que sí, votarem que sí perquè és el mecanisme que 
vostès ens han plantejat perquè els barris i la ciutadania puguin fer allò que ha decidit, 
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però no és el model que nosaltres defensem ni de pressupostos participatius, ni 
d’actuació des del Govern. Els plantegem, doncs, que treballem a la inversa i que 
també, si en tenen ganes, doncs escoltin l’opinió d’aquest grup i de la resta dels grups 
de l’oposició a l’hora de definir com han de ser els pressupostos participatius. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt breu. 
Miri, tenim un problema, com s’ha reflectit aquí, en els pressupostos participatius hi ha 
un seguit d’inversions que no són pròpiament inversions, sinó despeses de béns 
corrents i serveis, com per exemple estem parlant de La Pauleca. I, tal com esmentava 
aquí, evidentment aquest problema l’hem d’afrontar algun cop o un altre. Nosaltres 
estem per la participació ciutadana, en polítiques municipals i, per tant, estem perquè 
la participació ciutadana en polítiques municipals implica una cosa molt important, la 
coresponsabilització en determinats aspectes de la vida municipal i que aquesta 
s’acosti molt més a les famílies i les decisions que es prenguin a la ciutadania siguin 
molt més viscudes per aquesta ciutadania. 

Per tant, nosaltres el que creiem és que el que hem de repensar en un moment o un 
altre és com han de ser aquests pressupostos participats, si hem de fer pressupostos 
participats o participació de la ciutadania en els pressupostos. I, per tant, com que no 
estem plenament d’acord amb com es tira endavant el tema, nosaltres en aquest cas 
ens abstindrem. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Breument dir al senyor Lluc, sempre 
l’escoltem i sempre aprenem alguna cosa també de la CUP, sap que sempre..., de tant 
en tant parlem i us tenim en consideració coses que també són interessats. I vosaltres 
esteu parlant d’un canvi d’estructura pressupostària, que ja és el que vàrem parlar 
l’altre dia a la comissió, que és complicat, i també d’un altre model que hauria de 
replantejar-nos-ho tot. 

Pel que fa al senyor Albertí, ostra, jo crec que nosaltres no condicionem res i que 
realment qui participa és la ciutadania, perquè no som pas només els regidors que 
anem a votar, va a votar tota la ciutadania, per tant, que pugui haver-hi un altre model, 
val, però que no hi participi la ciutadania..., jo crec que precisament que hi participa la 
ciutadania i que quan es varen fer quin model es volia fer, varen ser les pròpies 
associacions, els propis veïns que varen escollir aquest model. Bé, hi havia de tot, 
però la majoria varen votar i al fi del cap al final no varen voltar els polítics, igual que 
ara les reunions que s’estan fent per al nou reglament, va ser la pròpia ciutadania que 
va decidir que no hi volia polítics. Per tant, crec que se’ls escolta bastant a la 
ciutadania en totes aquestes qüestions i moltes vegades saben que vostès presenten 
coses en les quals la mateixa ciutadania no hi està d’acord. Per tant, jo crec que 
nosaltres sí que escoltem la ciutadania i crec que, a més a més, ells varen ser que 
varen voler escollir aquest model. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bé, moltes gràcies. Doncs 
passaríem a la votació. 
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Vots a favor d’aquesta proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la transferència de 
crèdit entre les partides determinades. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

13. Aprovació inicial Reglament Orgànic Municipal. 

Primer.- La legislació bàsica estatal així com el desenvolupament autonòmic fruit del 
reconeixement de l'autonomia local atorga als ens locals la potestat d'autoorganització 
com a potestat reglamentària específica, l'exponent màxim del qual el constitueix la 
potestat d'aprovar un Reglament Orgànic Municipal. 

Segon.- El Reglament Orgànic Municipal vigent actualment a l'Ajuntament de Girona 
va ser aprovat definitivament en data 14 de febrer de 1995 si bé ha estat objecte de 
diverses modificacions en sessions de dates 20 de desembre de 1999, 7 d'octubre de 
2003, 14 d'abril de 2009 i 16 d'abril de 2012, reglament aprovat amb la finalitat de 
regular l'organització i funcionament dels òrgans que integren l'organització municipal 
tant bàsica com complementària, fins al dia d'avui. 
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Tercer.- Vista la necessitat d'adequar l'esmentat instrument jurídic als nous temps fruit 
de les diferents normes amb rang de llei que tant a nivell estatal com autonòmic han 
estat objecte de promulgació i amb incidència bé directa bé indirecta en matèria 
d'organització interna municipal i en particular l'aplicació de les noves tecnologies en 
l'àmbit de l'organització tant interna com de relació amb la ciutadania es porta a 
aprovació plenària un nou Reglament Orgànic Municipal de l'Ajuntament de Girona. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- Articles 52.2.d) i 114.3 del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Segon.- Article 47.2.f) de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Tercer.- Articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En virtut dels anteriors antecedents i fonaments jurídics al Ple de la Corporació es 
proposa l'adopció dels següents acords: 

Primer.- APROVAR inicialment el Reglament Orgànic Municipal, que forma part 
d'aquest acord com Annex. 

Segon.- SOTMETRE aquest acord al tràmit d'informació pública per un termini de 30 
dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
taulell d'anuncis de la Corporació, als efectes d'examen de l'expedient i de formulació 
de les reclamacions i suggeriments que s'estimin pertinents. 

De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà 
definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara a la substanciació 
del punt tretzè de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en primer 
lloc, el que voldria fer és agrair la bona predisposició que hem trobat en els grups de 
l’oposició a l’hora de tractar les modificacions del ROM i de debatre-ho, els que avui 
portem a Ple, l’aprovació del qual ens permetran fer un pas de gegant en l’organització 
municipal, tant a nivell intern com pel que fa a la relació que s’estableix amb els 
ciutadans. Com tots vostès saben, la finalitat del ROM és regular l’organització i el 
funcionament dels òrgans que integren l’organització municipal tan bàsica com 



 

  51

complementària, és a dir, tant els organismes autònoms com pel que fa a les societats 
mercantils, les fundacions, que estan controlades per l’Ajuntament municipalment. El 
ROM també defineix l’estatut dels membres de la corporació i els mecanismes de 
participació ciutadana. 

Les modificacions que avui presentem són fruit d’una necessitat d’adequar aquest 
instrument jurídic als nous temps i també als nous canvis normatius, i també és fruit de 
l’aposta d’aquest Govern per aplicar els beneficis de les noves tecnologies i 
l’organització municipal, tant a nivell intern com pel que fa a la relació amb la 
ciutadania. Els haig de dir, però, que des del Govern hem volgut ser ambiciosos i hem 
anat més enllà que la simple adequació en el marc jurídic ateses les característiques 
pròpies d’una ciutat de l’envergadura de Girona. 

Bé, no explicaré totes les modificacions que hi han al ROM, perquè vostès saben que 
serien moltíssimes, només explicaré aquelles que crec que són importants d’anomenar 
i destacar. Tenim les modificacions més importants que hem introduït en el ROM, són 
totes aquelles que estan relacionades amb l’aplicació de les noves tecnologies. De 
totes elles, destaca la possibilitat que els regidors puguin assistir als plens a través de 
la videoconferència, en els supòsits excepcionals de quan hi hagi un embaràs, quan hi 
hagi una baixa de maternitat, paternitat o bé una malaltia greu que impedeixi que 
puguin assistir de manera presencial a la sessió, al Ple, als òrgans col·legiats. 
D’aquesta manera quedarà garantida la participació i l’emissió de vot per part dels 
regidors, i crec que és important i s’ha de saber que som el primer ajuntament que 
contempla aquesta possibilitat, sabeu que el Senat sí que ho contemplava, però que 
els ajuntaments no contemplaven aquesta possibilitat. 

Els mitjans electrònics també s’aplicaran en les convocatòries dels plens, de les juntes 
de govern, de les comissions informatives, els regidors hauran de facilitar un dispositiu 
o una adreça de correu electrònic on se’ls farà arribar un avís, l’emissió d’aquest avís 
ja suposarà el coneixement per part dels membres de la corporació de l’existència 
d’aquesta notificació de la convocatòria de l’òrgan col·legiat. També el govern posarà a 
disposició de tots els grups municipals l’accés telemàtic a la informació. O sigui el que 
es crearà és un sistema intern de comunicació mitjançant una contrasenya que 
facilitarà als grups..., als grups municipals se’ls donarà aquesta contrasenya i permetrà 
poder entrar a un servidor on estan unes carpetes creades a aquest efecte. Com 
vostès veuen, amb aquestes modificacions donem més eines als grups de l’oposició 
per tal que puguin incrementar el seu nivell d’informació i, per tant, també garantir un 
major sistema de control en el govern. Penso que mai fins ara l’oposició havia gaudit 
de tantes facilitats per fiscalitzar l’acció de govern i considero que això és un pas 
endavant que garanteix una major democratització, una major transparència i en el 
funcionament de la corporació, i això és un pas de gegant del que teníem fins ara. 

La participació ciutadana també és una de les modificacions que crec que és 
important. Com vostès saben, des del primer dia, aquest govern ha potenciat els 
mecanismes necessaris per tal que els ciutadans se sentin partícips de la governança 
de la nostra ciutat. A partir d’ara els ciutadans podran intervenir en les sessions 
ordinàries del Ple municipal en forma de prec, sempre quan es tracti evidentment de 
matèries de competència municipal. Així mateix, també es permetrà als ciutadans que 
puguin sol·licitar la celebració de consultes populars amb la qual cosa també obrim un 
nou canal de participació en temes de ciutat. 

I vostès saben que nosaltres quan vam arribar l’any 2012 per primera vegada en 
aquesta ciutat el nostre govern va obrir la porta a la possibilitat de les entitats 
ciutadanes participessin també en els plens. Aquesta va ser una de les primeres 
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mesures que nosaltres vàrem adoptar i vàrem impulsar convençuts de la importància 
que tenia la participació de la ciutadania a l’hora de governar una ciutat. Crec que 
aportem una manera d’entendre la política que avui fa un pas..., fem un pas més amb 
totes aquestes mesures que anem portant i que acabo d’explicar. 

Jo ja només per acabar m’agradaria acabar aquesta exposició dient que la nostra 
intenció inicial era aprofundir un xic més en alguns aspectes del ROM, sobretot en el 
sentit d’obrir camí en la reforma horària –el Parlament de Catalunya l’està estudiant– i 
no hem pogut organitzar l’estructura de plens tal com nosaltres la vàrem presentar en 
un esborrany perquè al final per a nosaltres ha estat molt més important i ha pesat 
molt més la voluntat de consens amb els grups de l’oposició que la reforma aquesta 
que nosaltres intentàvem fer. I el que avui presentem és tota una sèrie de 
modificacions que estic convençuda que servirà per poder treballar de manera més 
còmoda i que ens sentim tots més còmodes a l’hora d’aplicar la normativa també, i 
espero el recolzament dels grups. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo ja avanço que 
ens abstindrem en aquest punt de l’ordre del dia. La regidora, la tinenta d’alcalde 
explicava que l’adequació o la proposta de nou reglament d’organització municipal que 
ens presenten va molt més enllà d’una adequació al marc jurídic i efectivament i 
precisament perquè va molt més lluny i perquè tot el canvi de ROM que se’ns planteja 
és substancial jo crec que des de la primera lletra, des de la primera consonant de la 
proposta fins a la última canvia totalment, perquè ha canviat també la manera de 
distribuir i de regular tot el que teníem regulat i, per tant, també ha sigut molt dens fer 
una diferenciació acurada d’allò que teníem i de tot allò nou que ara se’ns proposa. 

La tinenta d’alcalde feia referència al més rellevant o al que el Govern considera més 
rellevant, però sí que també hi han altres petites matisacions de canvis que es 
proposen amb aquest nou reglament que nosaltres personalment volem acabar 
d’estudiar i de mirar d’un manera més profunda tenint en compte que ara s’haurà 
d’exposar al públic i, per tant, tenim aquest mes de marge, si considerem que hem de 
presentar alguna al·legació i després, a partir d’aquí, també veient les al·legacions que 
s’hagin presentat, no només per part de la resta de formacions polítiques, sinó també 
de la pròpia ciutadania, doncs podrem tornar a parlar d’aquest canvi que se’ns 
planteja. 

Nosaltres creiem que hi ha coses molt bones, la tinenta d’alcalde hi feia referència, 
que és aquesta modernització i aquesta aposta ja total per l’aplicació de les noves 
tecnologies en el funcionament ordinari de l’Ajuntament de Girona, no només per la 
videconferència que ella feia referència amb relació al fet que si un regidor, que 
malauradament hem passat situacions d’aquest tipus que ha tingut una malaltia greu i, 
per tant, no ha pogut assistir al Ple o per causes de maternitat o de permís de 
paternitat, doncs, puguin igualment votar en el Ple a través de videoconferència i 
d’intervenir, creiem que és un gran avenç, efectivament, i, per tant penso que aquí ens 
trobem tots. També per nosaltres és molt important el fet que finalment hàgim cregut 
que les noves tecnologies són les que ens han de permetre un millor accés a la 
informació de tots els regidors. La tinenta d’alcalde en parlava, deia l’accés telemàtic a 
la informació, a través d’un codi, a través d’una contrasenya. Bé, la gran majoria de les 
administracions públiques, no només dels ajuntaments d’arreu de Catalunya, sinó 
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també totes les altres, fa temps que funcionen a través de contrasenyes amb l’accés a 
la informació. Per tant, home, ja era hora que, en aquest sentit, ens modernitzéssim i 
creiem, malgrat no ha d’anar en el ROM i ho reconec, senyora Planas, però sí que vull 
recuperar un prec que li demanaven fa pocs mesos també en aquest Ple, que és que 
tota aquesta modernització de les noves tecnologies s’apliquin també a la web de 
l’Ajuntament i es doni cabuda a tots els grups municipals, que ara per ara és una 
pàgina web de promoció únicament i exclusivament de l’equip de govern en què els 
partits de l’oposició brillamos por su ausencia, que es diu. I, per tant, penso que també 
és un bon moment per recordar que en això també han de treballar i que ens han de 
facilitar aquesta eina més enllà que no s’hagi de regular a través del reglament 
d’organització municipal. 

Parlava de participació ciutadana, penso que aquest és un tema que efectivament hem 
caminat sempre tots molt junts, totes les diferents forces aquí representades. Vostè 
deia: quan vam arribar al Govern una de les primeres coses que vam fer i és veritat i 
ho vam fer amb la complicitat dels que en aquell moment formàvem part d’aquest 
plenari, perquè vostès estaven en minoria, però no van tenir cap problema a trobar la 
majoria més que suficient –crec recordar que la unanimitat– per poder portar endavant 
millorar amb la participació ciutadana en el dia a dia de l’Ajuntament, però sobretot en 
el plenari. Per tant, el fet que les entitats ja portin quatre anys podent presentar 
mocions va ser un primer pas, ara farem un segon pas en què els ciutadans podran 
intervenir fent precs amb temes relacionats amb Girona, per tant, el camí creiem que 
és el correcte i que l’hem de continuar fent. Possiblement podríem anar més lluny en 
algun tema, però això ho hem d’acabar de parlar. 

Vostè deia: «Tenim una manera d’entendre la política.» Crec que la compartim tots 
amb relació als temes de participació i deia: «Ens hagués agradat aprofundir una mica 
més.» I jo li dic: «A mi també i ho lamento.» Jo també lamento que en ares d’un 
consens que finalment serà un consens de 9 vots en contra, però tampoc de tot vot a 
favor, i vostè ho sap, ens hàgim quedat curts en algun aspecte que jo pensava que 
vostès tenien tan clar com el meu grup municipal. Perquè si ens passem el dia 
reclamant la reforma horària, nosaltres som els primers que ens l’hem d’aplicar, 
perquè no té cap sentit acabar els plens a la una de la matinada, ho sento molt, no té 
cap sentit acabar els plens a la una de la matinada, si tots nosaltres cada dia ens 
omplim la boca de la reforma horària i tan important que és i la conciliació de la vida 
familiar i laboral, etcètera. Per tant, quan ens omplim tant la boca amb això després 
hem d’acceptar que nosaltres també hem de fer..., renunciar a certes coses. 

En el ROM hem aconseguit, i jo ho celebro, que regulem els temps de parlar, sempre 
que no sigui un tema més important com pot ser, per exemple, avui el ROM. I, per tant, 
cada un de nosaltres s’haurà de controlar el temps, però crec que no hem aconseguit 
una cosa que nosaltres ens hagués agradat i per tant, demano en ares d’aquesta gran 
reforma horària que tots estem parlant tot el dia de regular allò que moltes vegades 
hem coincidit i fins i tot hi ha algun grup municipal que cada vegada que hi ha una 
moció d’aquestes característiques diu «m’abstinc perquè no té res a veure amb 
Girona» i ja ni valora la seva posició política, que és a l’hora de presentar mocions 
polítiques que res tenen a veure amb la feina que hem de fer els vint-i-cinc regidors 
que estem aquí asseguts, perquè res tenen a veure amb la nostra ciutat, que avui en 
el Ple també n’hi ha una d’aquestes. 

Per tant, a nosaltres en això ens hagués agradat anar més lluny perquè insisteixo, és 
molt maco omplir-se la boca de certes coses que podem dir que ara estan de moda i 
queden molt bé, però a l’hora de la veritat, com que jo no vull renunciar als meus cinc 
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minuts de glòria una vegada al mes a nivell polític al Ple de Girona, doncs no renuncio 
al fet que això sigui una cosa de consens per treballar tots junts i arribar a l’objectiu 
que realment voldríem, que és aquesta reforma horària efectiva i real que és que els 
plens tinguessin una durada que permetessin a tots els gironins i les gironines... 
Perquè, i acabo, donarem veu als gironins i a les gironines en els precs, a les dotze de 
la nit? Ho farem a les dotze de la nit? Els precs és l’última part d’un ple d’un 
ajuntament. Donarem veu als gironins i a les gironines a les dotze, o a la una, o a les 
dues de la matinada? Sí? Vindran? Realment poden permetre’s estar a les dues de la 
matinada o a la una aquí esperant poder fer un prec? Sincerament... Llavors jo crec 
que és més una operació de maquillatge de dir «deixarem parlar els ciutadans», si no 
ho fem a una hora raonable. 

Per tant, en aquest sentit, crec que hi ha alguna cosa..., a nosaltres si més no encara 
ens grinyola i, per tant, segurament les al·legacions que li presentarem en aquest 
període del mes d’exposició pública anirà a resoldre el que creiem que són aquests 
desajustaments que vostè ha reconegut que ho feia per no tenir vots en contra, però 
que jo crec que hem de posar per sobre de tot el bé comú i en aquest cas l’interès 
general, que és el de tots els gironins i les gironines per sobre o per davant de si un 
grup com el senyor Lluc Salellas porta tota l’estona dient que sí li vota en contra 
simplement perquè no li deixa presentar mocions polítiques. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s):  Gràcies, alcaldessa. Bé, primer de tot, felicitar el 
secretari pel redactat d’aquest nou ROM. Gràcies, senyora Planas, per aquesta 
explicació que ens ha fet, creiem que aquest nou ROM que ens porten al Ple incorpora 
millores que el meu grup ha estat demandant contínuament, com pot ser l’accés 
telemàtic a la informació, i hi ha un tema que creiem que és molt important que és 
aquest sistema de comunicació sobre la participació ciutadana. Sí que creiem i està 
molt bé que hàgim avançat en els temes, per exemple, de les videoconferències, però 
creiem que podíem haver anat més enllà i que, per tant, ens hem quedat o ha faltat 
ambició en alguns punts d’aquest ROM. Coincidim també amb la portaveu que m’ha 
precedit sobre els temes dels horaris europeus, sí que és cert que hem d’aprendre a 
racionalitzar i som els primers que hem de donar exemple sobre aquest tema. 

I una cosa que el meu grup lamenta és que vàrem fer una reunió, si no recordo 
malament, el passat 24 de maig, sí que alguns grups van exposar diferents propostes 
que tenien per al redactat del nou ROM, però sí que hi van haver altres grups que li 
vam dir que esperaríem a tenir el document. Tot i així nosaltres creiem que el ROM és 
un tema de vital importància en el qual hem d’intentar trobar el màxim consens 
possible i sí que hem trobat a faltar, doncs, més reunions i posar a sobre la taula totes 
les propostes dels diferents grups. Sí que és cert que ara tenim el mes d’al·legacions i 
que nosaltres farem les nostres, però li repeteixo, més reunions, no només aquella que 
es va fer el 24 de maig. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, el senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. En primer lloc, doncs tornar els agraïments a la regidora Planas, perquè 
crec que no diré cap mentida si explico públicament que hem estat unes quantes hores 
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vostè, el secretari, en Biel de Montserrat, assessor de la CUP - Crida per Girona, i jo 
mateix com a representant del grup municipal treballant aquest text. I, per tant, crec 
que quan vostè agraïa la complicitat del treball, també estaria bé que agraís que el 
ROM està, crec jo, bastant millor del que estava al principi, també gràcies a les 
aportacions que hem fet. Perquè jo només vull recordar que la CUP va presentar més 
de cent esmenes a aquesta proposta, a aquest esborrany que ens va presentar l’equip 
de govern, cent esmenes que anaven una per una a millorar, a concretar i a aprofundir 
en aquest desenvolupament d’un ROM. No sé, perquè no ho he llegit enlloc, quantes 
esmenes va presentar el Partit Popular de la senyora Veray en aquest ROM, si és que 
ha arribat a treballar-lo mai, tampoc avui he vist cap proposta concreta de millorar-lo, 
però el tema és que nosaltres sí que vam presentar més de cent esmenes i que les 
vam treballar. I algunes d’elles, que sí que van ser acceptades per l’equip de govern, 
ens van servir per presentar un document que avui permetrà que nosaltres no fem un 
vot negatiu com ens plantejàvem fer al principi, sinó que fem una abstenció amb la 
voluntat de continuar proposant per veure si l’equip de govern vol fer més passos 
endavant i plantejar-nos un sí de cara a l’aprovació definitiva. 

Què hem aconseguit durant aquestes setmanes i aquests mesos com a CUP - Crida 
per Girona? I segurament no som els únics que ho demanàvem. Que retiressin tot un 
lèxic, per exemple, que ens recordava més a un reglament gairebé diria de l’any 78 
que no de 2016, perquè tantes vegades com hi sortia «Constitució espanyola» o feia 
referència a tots els textos i al marc legal espanyol semblava que no estiguéssim en un 
procés d’avançar cap a una república. O hem aconseguit també que certes restriccions 
que hi havien a la participació de tot tipus dins del reglament hagin quedat 
descartades. En aquest sentit, i com que ara la reforma horària està de moda és 
l’argument que ha utilitzat Ciutadans i PP per criticar que s’hagi aconseguit treure la 
restricció que els grups municipals només poguessin fer deu preguntes en un ple, i 
dues mocions, doncs nosaltres estem contents que això s’hagi tret, evidentment. 
Creiem que els grups municipals tenim una oportunitat al mes per fer preguntes, per 
fer precs, públicament, amb les càmeres, perquè la gent ho pugui sentir des de casa, 
també perquè la gent pugui fer aportacions aquí en directe, ho puguem fer, i vostès 
sembla que estiguin d’acord que ens retallessin aquest dret que tenim. I si duren 
massa els plens, ja els vam proposar una proposta a l’equip de govern, que aquesta 
no ens l’han acceptat, que és la de fer dos plens al mes. Nosaltres tranquil·lament 
faríem dos plens al mes, si volen, una treballem els elements més... Sí que és possible 
fer dos plens al mes, és possible fer-los. Si vostès no volen... Vostès ens ho van 
desestimar, però no diguin que és impossible perquè es podria fer i es podrien buscar 
fórmules de fer-lo. 

Dit això. nosaltres el que diem és que cal continuar treballant amb aquest ROM, que el 
que si vostès..., ara els faré quatre o cinc propostes, que si vostès acceptessin, doncs 
ens portarien a votar afirmativament al final del procés. 

La primera és el dels consells de barri, el dels consells de barri i estructurar a dins del 
ROM la figura perquè des dels barris puguin poc a poc anar adquirint aquesta figura 
formal des d’on decidir coses que passin en els barris. 

La segona és buscar fórmules..., ja sé que tècnicament s’hi han posat inconvenients, 
però nosaltres ho continuem defensant, de la possibilitat de fer plens itinerants o plens 
puntuals, si més no, en algun moment concret, en altres indrets de la ciutat. 

Tercer, que les preguntes o els precs que es facin des de la ciutadania no hagin de ser 
en veu de l’alcaldessa. Perquè vostè ho ha explicat: «No, a partir d’ara la ciutadania 
podrà intervenir amb uns precs al Ple.» Bé, podrà intervenir..., haurà d’escriure un 
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paperet i l’alcaldessa el llegirà, aquesta serà la fórmula, que ho sàpiga tothom, la 
senyora Planas no ho ha explicat concretament fins al final, però ja els ho explico jo. 
Aquesta és la fórmula de prec que està prevista en aquest ROM, no és la fórmula de 
prec que nosaltres ens imaginàvem quan vam presentar aquesta moció i vostès hi van 
votar a favor a principi d’aquest mandat; en aquell moment el debat la gent se 
l’imaginava bastant diferent. 

I el quart punt és el compromís ferm de modificar el reglament de participança que 
tenim actualment en una línia de desenvolupar encara més els mecanismes de 
participació que ja existeixen en aquest reglament. Perquè moltes de les coses que 
nosaltres proposàvem en les negociacions ens deien: «No, és que això forma part del 
reglament de participança, ho hauríem de debatre allà.» Bé, doncs, si vostès volen que 
diguem el sí, s’han de comprometre públicament a dir que ho modifiquen des de ja per 
aprofundir en determinats elements. 

Dit això, que és, diguéssim, les propostes que fem nosaltres per assolir aquest sí –i 
acabo–, només vull fer un parell d’esmenes a la intervenció de la senyora Planas en 
un sentit molt concret i és: el que ha dit vostè de les consultes populars –només és 
una esmena– ho inclou el reglament de participança de fa anys, no ho han 
desenvolupat vostès en aquest ROM, no és una incorporació del ROM, ja ho deia el 
reglament de participança. Per tant, aquest ROM avança, però en aquest punt, no. 

I segon punt, el tema de la moció perquè les entitats puguin participar a dins d’aquests 
plenaris, cal recordar que va ser votada unànimement per tots els grups i, per tant, no 
la patrimonialitzin com una cosa exclusiva del Govern. És un debat que hem tingut 
més d’una vegada, vam ser tots els grups que vam donar suport i, a més, ho vam fer 
perquè les entitats ens hi havien empès, per tant, si avui això és possible, és gràcies 
bàsicament a les entitats. 

Gràcies. 

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

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Bé, vostès porten a aprovació del Ple el Reglament d’organització municipal, 
segurament és un text que la ciutadania coneix poc o gens, però que té la seva 
importància perquè ens diu de quina manera hem de fer les coses, com ens hem 
d’organitzar, des de dintre, des de dintre de l’Ajuntament, però també hi ha –per això 
és important– alguns punts del ROM que toquen directament la ciutadania. Amb el 
ROM fem que la maquinària municipal vagi més àgil i sigui més eficaç i això 
evidentment que és en favor de la ciutadania, però també el ROM fa més fàcil la 
participació, això és molt important, la participació dels grups polítics, però també la 
participació dels ciutadans a nivell particular i de les entitats. Per tant, això és 
important. 

Bé, el meu grup considera que el ROM que ara prenem en consideració, tot i que és 
veritat que hem fet un tros de camí amb vostè, regidora Planas, i li agraïm, doncs que 
no avança del tot, avança una mica, però es queda a mig camí. Hi ha millores que són 
molt importants i que quasi tots els grups n’han parlat. La qüestió de poder votar des 
de casa si un està malalt, és una cosa tan, tan, tan natural que quan ho tinguem 
establert direm «com pot ser que abans no es podia fer, com pot ser», i ens semblarà 
molt estrany. Això, per exemple, és important, perquè fa la vida més fàcil i també ajuda 
que la gent que està malalta en un moment determinat o que no pot venir, doncs que 
pugui seguir participant. També és veritat que, gràcies a les aportacions dels grups de 
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l’oposició, aquest articulat ara el trobem més idoni i de més bon fer que no pas el 
primer que ens varen presentar. 

Per exemple, coses bones que s’han fet: s’ha eliminat la limitació del nombre de 
mocions i de precs i de preguntes dels grups de l’oposició, és a dir, no es limita la 
participació, això és una cosa que ens agrada. S’ha eliminat els supòsits 
d’anticonstitucionalitat que haguessin impedit, per exemple, que els regidors i 
regidores que som aquí haguéssim fet el jurament del càrrec de regidors amb la 
fórmula de l’AMI; això també ens agrada que s’hagi tret. Una cosa important, s’ha 
reordenat l’apartat que parlava de barris i de sectors, que quedava tot una miqueta 
embolicat; això ara també està molt clar. 

Nosaltres, la veritat, ja sé que han sortit veus aquí que no hi estan d’acord, però 
nosaltres hi estem especialment satisfets que el nostre grup hagi introduït uns 
preceptes relatius a la reforma horària i als bons usos dels temps. Vàrem quedar, 
perquè era una mica precipitat, que ara hi ha un redactat i que en el període 
d’al·legacions acabarem d’afinar un redactat, doncs, que ens semblarà una miqueta 
més adequat, però el concepte és el mateix. I evidentment aquest precepte haurà de 
caure l’any 2018 quan la llei de la reforma horària ja s’hagi aprovat, però mentrestant 
aquests dos anys que ens falten, doncs és molt important que hi sigui. I la discussió 
aquí que hi ha hagut de què hem de fer, ens hem de limitar en funció de l’hora que 
s’han d’acabar els plens? Jo crec que no hi ha cap horari que pugui limitar la nostra 
participació i que les dues coses es poden fer, es pot canviar l’hora dels plens. Jo 
recordo durant molt i molt de temps, quan l’alcalde era en Carles Puigdemont, que 
nosaltres li demanàvem, li vam demanar moltes vegades que comencés el Ple més 
aviat i ell deia «no es pot fer», deia «no es pot fer» i, en canvi, en canvi, en el curt 
mandat de l’alcalde Ballesta, es va canviar i es va avançar l’horari de començament 
del Ple una hora i mitja. Per tant, coses que sembla que no es puguin fer, a l’hora de la 
veritat sí que es poden fer, i tant. Per tant, crec que això és una cosa que s’ha 
d’estudiar, estem a favor de la reforma horària, la reclamem, l’estimem, en som fans, 
però tampoc no volem de cap manera que se’ns limiti la participació als regidors i a les 
regidores. 

Tot això que explico ens agrada, però, com li deia abans, aquest ROM no ha estat 
prou ambiciós. És veritat que les persones podran fer precs a través de l’alcaldessa, 
però, en canvi, les entitats continuen havent d’entrar les mocions amb un mes 
d’antelació. Nosaltres això no entenem per què ha d’haver-hi aquest mes d’antelació, 
perquè un tema molt important, candent, amb un mes aquell tema pot ser estantís, un 
mes és molt i molt de temps i no entenem per què s’ha de fer d’aquesta manera. Cal 
esperar tant de temps? 

Les limitacions a la participació dels grups polítics tampoc no s’han eliminat del tot. Per 
exemple, amb el nou articulat no es podran presentar dues mocions sobre el mateix 
tema el mateix any. Un any és molt de temps, són dotze mesos i pot ser que una 
moció sobre un tema determinat es presenti el mes de gener i el mes de desembre 
aquell tema torni a requerir una altra vegada una altra moció. Per tant, això també ens 
sembla que és una limitació que no ens agrada. 

Una altra decepció, el tema del català. L’antic ROM establia en l’article quart que la 
llengua pròpia d’aquest Ajuntament és el català i en la versió actual ha desaparegut 
aquest article i no ens sembla bé. Nosaltres farem una al·legació en aquest sentit per 
tornar a introduir aquest article. 
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Finalment, el motiu de més pes que ens porta a l’abstenció, que és el que farem, és 
que vostès han rebutjat donar més poder als barris. Amb això topem sempre, el nostre 
grup i el seu, i toparem sempre. Nosaltres volem donar poder als barris, apoderar-los i 
vostès no. El nostre model de ciutat és molt diferent del vostre. Vostès aquí en concret 
han rebutjat la creació d’òrgans territorials de gestió descentralitzada; aquests òrgans 
són l’empara jurídica dels consells de barri. Nosaltres estimem els consells de barri, 
els desitgem, i vostès també els estimen en segons quines poblacions, perquè a Sant 
Cugat, on governen vostès, sí que existeix aquesta figura dels consells de barri; el que 
és bo per a Sant Cugat no és bo per a Girona. 

Per acabar, no ens podem estar de dir que en el text hi hem trobat moltes faltes 
d’ortografia, que esperem que s’hi faci una revisió a fons. Farem una abstenció i en el 
període d’al·legacions farem propostes i aleshores mirarem a veure si podem acabar 
de fer aquest camí junts. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde... 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
començaré per ordre. Jo el que volia dir és que es pot dir moltes coses, però que la 
regidora no ha estat a disposició dels regidors i que en l’últim moment, parlo per la 
senyora Pujola, la qual m’està dient que no ha tingut prou reunions amb mi..., doncs 
perquè no les ha demanat, perquè la CUP, que les ha demanat, n’ha tingut un piló de 
reunions amb mi. M’he passat moltes hores, com ha dit el senyor Salellas, parlant del 
ROM, el vàrem entregar el mes de maig, de maig fins ara i miri si ha tingut temps per 
llegir-se’l, tornar-se’l a rellegir, presentar al·legacions..., que és molt fàcil culpar un 
altre. Miri’s vostè el seu melic i miri què han treballat vostès del ROM i a partir d’aquí 
diguin el que creguin necessari, però jo les 140 al·legacions que ha presentat el senyor 
Salellas o les que han presentat Esquerra ens les hem mirat una per una, les hem 
debatut una per una i n’hem parlat una per una. Per tant, vostè no n’ha presentat cap i 
no trobo just que me digui això, què vol que li digui, no ho trobo just. Pot dir el que 
vulgui, però no pas això, perquè si vostè demana per parlar amb mi, no hi hauria cap 
tipus de problema i més quan és a temes del ROM. Quan vostès m’han demanat de 
parlar el divendres passat que estava amb una bronquitis que no vaig poder, jo què vol 
que li digui, o avui per quedar a les quatre de la tarda. Jo crec que això no és la 
solució. I, per tant, jo no hagués dit re, però ja que vostès ho diuen, doncs jo també em 
defenso, però em defenso amb tota la raó del món. Em sap molt de greu perquè jo no 
faig discriminació per grup, si la resta han pogut parlat amb mi, vostès també haurien 
pogut parlar amb mi. 

I, per tant, amb això també ja enllaço amb el reconeixement que jo dono també al Grup 
de la CUP en el sentit que és veritat que han presentat moltes al·legacions, que les 
hem debatut i hem estat parlant, algunes s’han pogut fer perquè normativament 
algunes es podien fer, altres no, i altres nosaltres no hi hem estat d’acord. 

I ho enllaço amb el que diu també Esquerra dels consells de barri. Bé, nosaltres no és 
el nostre model nosaltres ho hem dit, jo crec que ho hem repetit diverses vegades i, 
per tant, és un tema polític, ja no és un tema de normativa i, per tant, no ho hem 
acceptat perquè per nosaltres no és el nostre model i, per tant, aquest és un dels 
motius que no ho hem fet. 

Pel que fa als plens itinerants, miri, si nosaltres vàrem ser els primers que ho vàrem..., 
quan vàrem arribar aquí l’any 2011, el que era abans alcalde fins ara, en Carles 
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Puigdemont, va dir realment que ell volia fer plens itinerants i la resposta del secretari 
que hi havia en aquell moment va ser la mateixa del secretari que hi ha ara: «No és 
possible, la llei no ho permet.» I, per tant, que ens agradaria, i tant que ens agradaria, 
però si no és possible, també ens hem de remetre al que diu la normativa, per tant, hi 
ha coses que ja hi estem d’acord, però no són possibles. 

Fer plens dos cops al mes... També li vam explicar que era molt complicat perquè 
vostès ara tenen informació deu dies abans i, és clar, és que no és possible, és que no 
és possible a nivell administratiu de preparar tota la informació. No és que nosaltres no 
vulguem, és que no és possible, no tindríem la informació en el temps necessari. I per 
això diem que no és possible fer-se. 

Quant al que avui també..., ho he dit una mica en el meu discurs, quan nosaltres 
parlàvem de limitacions, quan nosaltres dèiem «limitem-ho a les mocions ordinàries», 
no estan..., les de l’ordre del dia no estan limitades, les que siguin d’ajuntament, 
limitem a dues per grup les mocions polítiques i les preguntes, a deu, que era més o 
menys el que vèiem que es feia. No ho fèiem amb el sentit que volem regular, volem 
ser menys transparents, volem limitar que la gent s’expressi, és que no ho fèiem en 
absolut en aquest sentit i per això no me n’amago de dir que simplement ho fèiem per 
regular una mica la situació de dir, bé, que tothom tingui clar com es faran les coses, 
això també fa que no acabem tan tard, que estem parlant d’aquesta reforma horària, 
però en cap sentit de restringir que hi hagi informació... És que ho hem demostrat 
donant tota la informació que tenim i fent-ho de manera telemàtica i amb les noves 
tecnologies, per tant, «en sèrio» que aquesta no era la..., era més per regular que per 
altra cosa. Fixin-se que a vostès els vaig dir: bé, si això ha de ser que ens voten que 
no, doncs guaita, doncs no, però ho fem així i, miri, i cada grup que tingui coneixement 
a l’hora de presentar mocions i a l’hora de presentar preguntes, per nosaltres no ha 
estat un impediment per no arribar a un acord. 

O sigui, nosaltres el que hem volgut fer és un ROM en què tots ens sentíssim 
còmodes, el que passa que trobar aquest terme mig és molt difícil, perquè jo fins i tot 
ho havia comentat..., em sembla que ho he comentat a diferents regidors que han 
parlat amb mi respecte al ROM de dir «ostres, resulta que un grup em demana tot el 
contrari del que em demana l’altre», un me diu que ens demanen que ho estructurem 
tot, que tot quedi molt estructurat i l’altre me diu «deixem-ho obert, que sigui flexible». 
Jo a vegades us ho he comentat a vosaltres: és que un me demana el contrari de 
l’altre. Per tant, fer un ROM que agradi absolutament a tothom, és veritat, és molt 
difícil, però el que nosaltres hem volgut aconseguir com a Govern és un ROM en què 
la gent, bé, potser no és el ROM que ell faria en aquell moment, però també es 
trobaria en la mateix situació que nosaltres, que si vol que els altres grups s’hi sentin 
còmodes, bé, haurien de fer coses diferents, i això és el que nosaltres hem intentat 
amb aquest ROM, hem intentat dissenyar i estructurar un ROM on tothom s’hi sentís 
còmode, si més no  ( . . . ) , tot i que no porta tot allò que es voldria. 

I bé, per acabar, jo dono les gràcies per les abstencions i ja em semblen bé, estaria 
més contenta si em diguéssiu a tot que sí i me l’aprovéssiu, però amb una abstenció jo 
també estic contenta i dono les gràcies. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, passarem a la votació d’aquest Reglament Orgànic Municipal. 

Vots a favor de la proposta? 
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Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, i el Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, inicialment el Reglament 
Orgànic Municipal. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Propostes urgents no n’hi han. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per  majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 

Abstenció: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

14. PROPOSTES URGENTS 

No n’hi ha 

MOCIONS: 

15. Moció que presenta el Grup municipal de la CUP-Crida per Girona per donar 
suport a la Plataforma de víctimes de l'Alvia 04155, amb destinació a Santiago 
de Compostela, i ajudar a esclarir les causes de l'accident ocorregut el 24 de 
juliol de 2013. 

La Plataforma de Víctimes de l'Alvia 04155 porta lluitant per esclarir les circumstàncies 
en què es va produir el desgraciat accident del tren Alvia 04155 amb destí a Santiago 
de Compostela el 24 de juliol de 2013. Aquest accident, en què van morir 81 persones 
i van resultar-ne ferides 145 més, és l'accident ferroviari més greu de la història de la 
democràcia espanyola. Aquesta plataforma es va constituir amb la intenció de 
reivindicar la veritat i la justícia en sentit ampli, incloent-hi l'exigència de 
responsabilitats polítiques, respecte als fets que van envoltar aquest sinistre. 
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Un succés tan greu no pot quedar en l'oblit de les institucions públiques i dels 
responsables polítics, ni ha de quedar-hi, i per això és necessari indagar en les causes 
i responsabilitats penals i polítiques que poguessin derivar-se d'aquest accident 
ferroviari. Més enllà de les investigacions judicials i de les responsabilitats penals que 
puguin derivar-se'n, les víctimes sempre han reivindicat l'obertura d'una Comissió 
d'Investigació Parlamentària per a depurar les responsabilitats polítiques, i en un 
exercici de responsabilitat és necessari donar el nostre suport a aquesta iniciativa. 

La Plataforma de Víctimes del Alvia 04155 ha denunciat en reiterades ocasions la falta 
de sensibilitat de les autoritats i una incomprensible situació de desemparament que 
viola els seus drets més bàsics com a víctimes i familiars d'aquest terrible succés. Amb 
aquesta moció no podem reparar el dany immens que aquestes persones han patit, no 
podem fer justícia, ni esclarir la veritat del que va passar, però a través de l'acord dels 
partits polítics amb representació al nostre ajuntament, en un acte de responsabilitat i 
compromís, podem contribuir a reconèixer i dignificar les víctimes i familiars de 
l'accident ferroviari Alvia 04155. 

Cal tenir en compte, a més, que a Girona les qüestions vinculades a les 
infraestructures ferroviàries i a la seva seguretat són d'un interès especial, tenint en 
compte les diferents problemàtiques que ha ocasionat la construcció del projecte del 
Tren d'Alta Velocitat i les mancances de seguretat que encara avui existeixen en el 
seu pas per la ciutat. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa l'adopció dels 
següents 

Primer.- Donar suport a la Plataforma de Víctimes de l'Alvia 04155; 

Segon.- Que l'Ajuntament de Girona rebi la Plataforma de Víctimes de l'Alvia 04155 
per conèixer les seves demandes i reivindicacions; 

Tercer.- Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol que encarregui a una comissió 
d'experts i tècnics independents la investigació del que va passar; 

Quart.- Sol·licitar al Govern de l'Estat espanyol l'obertura d'una comissió d'investigació 
en seu parlamentària per a establir possibles responsabilitats polítiques. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, ara passaríem ja a 
l’apartat de les mocions, la número 15, que és la moció que presenta el Grup Municipal 
de la CUP - Crida per Girona. Qui la substanciarà? El senyor Lluc Salellas. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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): Moltes gràcies, alcaldessa. En primer 
lloc, en aquest cas, saludar el representant de la plataforma de les víctimes de l’Alvia 
04155, que avui ens acompanya aquí en aquest Ple per poder seguir el debat al 
voltant d’aquesta moció, i també les persones que sabem, que formen part de la 
plataforma, que ens estan seguint a través de l’streaming que ofereix i que sabem que 
ho estan fent des de diverses ciutats espanyoles en aquests moments. Aquesta és una 
moció que presentem com a CUP - Crida per Girona a petició d’aquesta plataforma de 
víctimes que són víctimes d’un greu accident que va haver-hi, com saben, l’any 2013 a 
Galícia en què van morir més de vuitanta persones i van resultar ferides 145 persones 
més. I ho fem evidentment en solidaritat amb aquesta plataforma de víctimes i 
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especialment amb el fet que siguin víctimes i especialment pel tracte que han rebut, 
malauradament, per les institucions gallegues i espanyoles en la seva lluita de la 
dignitat. I ho fem també solidaris amb ells per aquest fet, però també perquè com a 
ciutat ferroviària i com a ciutat que ens preocupa la seguretat a la nostra estació i als 
nostres trajectes de ferrocarrils... (El regidor tus.) Perdonin, que estic una mica 
refredat. Doncs ens interessa evidentment que aquest tema, el de la seguretat... (El 
regidor tus.) Perdonin... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Potser li poden donar una mica 
d’aigua. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Gràcies, gràcies. Doncs és un tema 
que entenem que ens ha de preocupar i que ens preocupa a tots, això que quedi clar, 
però que és un tema que volem que es resolgui aviat a la nostra ciutat i és un tema en 
comú amb moltes ciutats de l’Estat. 

En definitiva, el que volem i el que demana aquesta moció és posar a sobre la taula un 
tema que és una injustícia que hi ha envers tot un seguit de víctimes que han lluitat per 
la dignitat i que han lluitat perquè hi haguessin un seguit de procediments que 
servissin per aclarir realment allò que va passar també i si hi havia hagut 
responsabilitats polítiques en aquell accident, com ells creuen que hi va ser. I per això 
en la resolució –i són quatre idees molt bàsiques– el que es demana és, d’una banda, 
que l’Ajuntament de Girona doni suport a aquestes víctimes d’aquest accident i a la 
plataforma en concret que les aglutina. En segon lloc, que l’Ajuntament 
conseqüentment a aquesta idea rebi la pròpia plataforma i s’interessi per allò que va 
passar i per les seves demandes i reivindicacions. I finalment que, com a Ple, 
demanem dues coses: una, sol·licitar al Govern de l’Estat espanyol que encarregui 
una comissió d’experts i tècnics independents perquè avaluïn exactament què va 
passar aquell 24 de juliol a Galícia i, en segon lloc, sol·licitar al Govern de l’Estat 
espanyol l’obertura d’una comissió d’investigació en seu parlamentària per establir 
possibles responsabilitats polítiques. Evidentment el fet que la senyora Ana Pastor, 
que en aquell moment era ministra, sigui ara presidenta del Congrés, doncs no és una 
bona notícia, però en tot cas aquestes peticions que fan i que ens semblen, després 
d’una tragèdia com la que hi va haver, molt lògiques i normals per part de les víctimes, 
doncs el que creiem és que avui l’únic que demanem és que els que som aquí hi 
donem suport, peticions com dic que tenen molt de sentit després de la tragèdia i que 
el que fem és votar-hi tots. U s demanem que hi votem a favor i que d’aquesta manera 
donem la mà i ajudem un grup de gent que van viure unes situacions, que encara 
viuen unes situacions que ningú vol viure i més quan les institucions, malauradament, 
els han girat l’esquena com no ho haurien d’haver fet. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Abans d’entrar en 
el contingut de la moció, miri, dues coses, senyor Salellas. La primera és una gran 
notícia i molt respectable que la senyora Ana Pastor sigui presidenta del Congrés dels 
Diputats i vagi per endavant i abans no he volgut intervenir perquè trobo que no ho 
havia fet en el meu torn i, per tant no calia fer-ho, però que vagi per endavant el meu 
respecte i admiració a tots i cada un dels membres dels diferents cossos i forces de 
seguretat que actuen a Catalunya, que vostè ha acusat de demofòbics i de repressors, 
cosa que jo espero que retiri, sincerament li dic. Per tant, vagi per endavant el meu 
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respecte i admiració a tots ells, a tots els cossos i forces de seguretat que actuen a 
Catalunya, entre ells també, com no podria ser d’altra manera, la nostra Policia local. 

Dit això, en relació amb la moció que ens presenten, nosaltres no li donarem suport, 
ens abstindrem en aquesta moció. Miri, els accidents són això, accidents, i per 
desgràcia no és el primer que ha ocorregut a Espanya, ni a Europa d’aquestes 
característiques. I, per tant, el primer que faig és mostrar el meu màxim respecte a les 
víctimes mortals d’aquest accident i a les víctimes que van resultar ferides i a totes les 
seves famílies i a les seves amistats, com no podria ser d’una altra manera, perquè, 
com deia, jo crec que un accident d’aquestes característiques el lamentem tots, 
visquem on visquem i passi on passi. 

Dit això, aquest és un accident que, com vostè sap, hi han hagut les investigacions 
oportunes que estan als tribunals, que està a la justícia i ella dictaminarà quines són 
les causes de l’accident i qui té la responsabilitat en cada moment amb relació a allò 
que va passar i, per tant, nosaltres considerem que s’ha de seguir respectant aquest 
camí de la justícia amb relació a aquest accident. I el que sí que ja li dic, i acabo, és 
que el que jo no puc compartir amb vostès és que sembrin ni el més mínim dubte que 
el tren d’alta velocitat a la ciutat de Girona no és segur. Jo sincerament li dic que a la 
part final de la seva moció ni la puc compartir, ni és veritat: anar amb el tren d’alta 
velocitat sigui d’aquí a Figueres, a França o a Barcelona, Tarragona, Lleida, 
Saragossa o Madrid és segur, però això no treu que algun dia pugui haver-hi un 
accident amb AVE, o vostè conduint el seu propi cotxe, o la seva pròpia moto, o fins i 
tot caminant pel carrer pot tenir un accident. Per tant, jo crec que no cal confondre ni 
sembrar ombres de dubte sobre la seguretat d’un transport, en aquest cas, públic com 
és en aquest cas el tren d’alta velocitat i, per tant, el transport ferroviari, que és molt 
important a la ciutat de Girona i a les comarques gironines. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s):  Gràcies, alcaldessa. I 81 morts i 147 ferits, les 
seves famílies fan que no oblidem els nostres compatriotes que van patir aquest greu 
accident. Totes les desgràcies ens causen dolor, però poques com aquelles que ens 
afecten en primera persona i les que toquen dintre del nostre país i la gent amb qui 
tenim tantíssimes coses en comú. Res podrà compensar aquells que han perdut 
persones estimades, ni aquells que pateixen seqüeles permanents, però si més no el 
seu dolor no es veurà incrementat si poden arribar a comprendre què ha passat i si 
comproven que realment s’han pres les mesures necessàries per minimitzar el risc que 
pugui tornar a succeir. Des de Ciutadans i com ja va explicar el nostre grup al Congrés 
dels Diputats, entenem que la comissió d’investigació que es crearà no s’ha d’immiscir 
en la feina dels tribunals i tampoc no volem caure en jutjar la feina dels tècnics, sinó 
únicament en l’anàlisi de les decisions polítiques. Hem d’entendre no obstant que hem 
d’intentar arribar a risc zero, però és igualment cert que és impossible assolir-lo. Tot i 
així, des de Ciutadans, creiem que s’ha de minimitzar la probabilitat que es produeixin 
o que es tornin a produir accidents com aquest. En tot cas, com he dit, la feina de la 
comissió s’ha d’allunyar d’electoralisme, de les decisions de Foment i de les crítiques 
fetes a Foment. I pel que fa a l’accident és cert que existeixen informes sobre aquest, 
però també és cert que són informes d’una de les parts. 

A Ciutadans ja hem recolzat la creació d’aquesta comissió al Congrés dels Diputats, 
on es buscarà despolititzar, com he dit, les decisions de Foment i aprendre dels errors 
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perquè es puguin evitar en un futur. Poden veure que la nostra posició, com he dit i 
torno a dir reiteradament, és la de la creació de la comissió, ja ho hem recolzat. Saben 
que la nostra posició respecte a decisions d’altres àmbits competencials és derivar 
aquestes decisions allà on realment es prenen les decisions a les quals es fa 
referència i evitar creiem que a vegades brindis al sol que no duren més de quinze 
minuts en un ple municipal. 

Des de Ciutadans a Girona estem i estarem al costat de les víctimes, però no podem 
votar a favor d’aquesta moció en aquest Ple ja que ho estem treballant on realment 
toca, que no és aquí, senyor Salellas, és al Congrés dels Diputats. Per tant, els 
convidem que si es volen sumar a aquestes iniciatives que altres partits ja estem 
treballant, es presentin vostès a les eleccions generals, treguin representació i no 
vulguin fer oposició des de fora, perquè realment tenen la possibilitat de fer-ho i no 
portar-ho aquí, que és on no toca. Per tant, senyor Salellas, zapatero a sus zapatos. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? El senyor Terés? 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en primer 
lloc, expressar la nostra solidaritat amb la plataforma de les víctimes de l’Alvia 04155 i 
els representants que ens acompanyen avui i que ens segueixen, evidentment creiem 
que cal expressar aquesta solidaritat perquè aquest accident, senyora Veray, no és un 
accident fruit de l’atzar o d’una mala conducció, com vostè expressava, com un 
accident de cotxe que per causes fortuïtes pugui haver-hi un dany personal. En aquest 
cas, estem parlant que aquestes instal·lacions, i segurament així quedarà reflectit en la 
investigació, no comptaven amb les mesures de seguretat que calia que comptessin, 
és a dir, un sistema de frens homologats, etcètera. Per tant, sí que hi ha factor humà, 
però també hi ha un factor que té a veure amb la mala qualitat de l’acabat d’aquesta 
infraestructura. I evidentment això ens fa pensar que moltes vegades qui té la 
responsabilitat d’aquestes infraestructures no en vol assumir la responsabilitat. Ens 
cal, per tant, més transparència, més responsabilitat, més col·laboració de 
l’Administració amb la justícia per tal de facilitar la investigació. No cal anar gaire lluny 
del nostre país, en aquest cas, a la ciutat de València, per recordar que l’associació de 
víctimes del metro del 5 de juliol va haver de recórrer en últim extrem a un programa 
de televisió perquè es pogués reobrir una causa en què l’Administració del País 
Valencià no volia col·laborar de cap manera i, per tant, que feia tot el possible perquè 
allò no s’investigués. Va ser, ja dic, a través de la pressió que va fer la ciutadania, però 
també sobretot a través de la pressió exercida des d’un programa de televisió que 
finalment es va reobrir aquesta causa i ara s’està investigant. I, per tant, té un pes 
fonamental el fet que hi hagi col·laboració o no per part de l’Administració responsable. 
Com podem veure actualment, el Govern de la Generalitat Valenciana està 
col·laborant amb aquesta causa i, per tant, les coses han canviat gairebé com un mitjó. 

I en el cas de Girona, doncs, nosaltres sí que creiem que aquest és un tema que ens 
afecta, per tant, sí que segurament a través de la solidaritat amb la plataforma de les 
víctimes del Alvia podem intuir què hagués passat en el cas de Girona si en les dues 
reiterades inundacions del túnel hi hagués circulat algun tren. No va passar per atzar 
segurament també, perquè la sort en aquest cas ens va jugar a favor, però aquella 
quantitat d’aigua omplint el túnel fins a dalt de tot, perquè el túnel..., les imatges que 
vam veure tots era aigua circulant per l’andana, però el túnel va quedar ple en el seu 
punt més profund per sota del Ter i, per tant, un comboi que hagués intentat entrar a la 
ciutat des del nord, per exemple, o que no hagués parat a Girona, és igual, en 
qualsevol dels dos sentits, s’hagués pogut trobar amb aquest túnel ple fins dalt d’aigua 
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i per dues vegades, a més a més, vull dir que és totalment inconcebible que això 
s’hagués pogut reproduir en dues ocasions. I malauradament, tot i haver passat tot 
allò, sí que evidentment finalment es va tapar, com no podia ser d’una altra manera, 
doncs el túnel, el pou d’atac per on havia entrat la tuneladora, que era per on entrava 
l’aigua que s’havia desviat del Güell, tot i haver fet això, doncs encara a dia d’avui no 
tenim el pla d’autoprotecció i, per tant, ens trobem amb problemes que afecten la 
seguretat amb un tema tan seriós com és la circulació de trens d’alta velocitat. 

Bé, doncs per tots aquests motius i evidentment com ja deia al principi, expressar la 
nostra solidaritat amb les víctimes d’aquesta plataforma, el nostre vot serà favorable. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot 
també reiterar la solidaritat envers la plataforma dels afectats i les víctimes del comboi 
Alvia 04155. Els avanço que el vot serà favorable i crec que no podia ser d’altra 
manera. Però si bé és cert, el que jo voldria evitar és..., estem parlant d’una plataforma 
determinada, d’un accident determinat i és cert que a vegades mirem de reüll i la 
situació ens fa mirar de reüll el que està passant a la nostra ciutat i la realitat que 
tenim, que m’adhereixo a les paraules fetes pel senyor Terés i a la necessitat i 
urgència que se solucioni el tema del pla d’autoprotecció, igual que l’acabament de les 
sortides d’emergències que ara en la construcció, la reconstrucció de la part que 
queda, doncs, ( . . . ) resolt. I evidentment això ( . . . ) i això alleugeria molt la situació 
que estem vivint avui en dia. 

Però avui estem parlant d’una plataforma d’uns afectats que demanen que expressem 
el nostre parer vers una realitat. Els he de dir la veritat, la redacció de la pròpia 
moció..., sobretot en la seva part dispositiva hi havien qüestions que les trobem fins i 
tot contradictòries, és a dir, la primera, la necessitat d’una investigació. Els països que 
moltes vegades ens emmirallem i que són països amb una democràcia molt madura 
totes les investigacions són independents, no se’n fa cap per part de l’Estat quan 
succeeix un accident. Potser aquest país hauria de començar a entendre que sempre 
han de ser investigacions de tècnics independents els que realitzin l’anàlisi del que ha 
succeït en cada un dels accidents i de ben segur això ens evitaria aquest sentiment 
continuat de dubte –lògic, moltes vegades, per a un afectat– del que realment va 
passar. Per tant, sobre aquest punt, la manifestació era molt clara, de la necessitat i la 
urgència que es faci així, i crec que ha de ser així i creiem que ha de ser d’aquesta 
manera. El que hi havia el dubte és..., hi ha l’obertura necessària de la comissió per ja 
buscar les responsabilitats, és a dir, si no tenim encara el resultat de la investigació, 
demanar que ja s’obri una comissió directament per demanar responsabilitats ho 
trobava una mica com avançar-nos una mica a la realitat. Però puc comprendre el 
sentiment que porta a escriure això i sobretot el sentiment de gent que porta molt de 
temps esperant una resposta, que jo crec que moltes vegades això també produeix o 
allarga molt més el dolor. Per tant, podem..., tot i que hi havia aquesta mena de 
contradicció o enteníem que hi havia aquesta contradicció, el fet comú de la pròpia 
moció ens feia fer un pas endavant i evidentment dir que l’aprovaríem i faríem el vot 
favorable. 

Reiterar la solidaritat, avui estem parlant d’una gent afectada, ja no estem parlant tant 
de Girona, tot i que, com deia, de reüll la mirem i evidentment demanar que s’obri com 
més aviat millor aquesta comissió d’investigació que pugui realment donar resposta del 
que porten temps demanant. 
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Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. D’acord, senyor 
Salellas, sí. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Breument. En primer lloc, doncs agrair els vots favorables de l’equip de govern, així 
com d’Esquerra-MES i fins i tot les abstencions del Partit Popular i de Ciutadans. 
Només dir que aquesta és una moció que ha escrit la pròpia plataforma i que nosaltres 
ens hem fet nostra amb el mecanisme de portar-la aquí. Per tant, doncs en aquest 
sentit el que hem fet una traducció literal fins i tot del castellà al català i que a més el 
que és bo de saber és que hi ha un últim document que ha sortit fa poc de la Comissió 
Europea, de tècnics independents també, en què marca que hi ha hagut moltes 
irregularitats en com s’ha anat fent el procés posterior a l’accident, senyora Veray. 
Com deia el senyor Terés, no pot comparar això, aquest tipus de casos, amb el que 
em pugui passar a mi quan passegi de la plaça del Vi a l’Eixample, que és on visc. No, 
clar, clar, però és que crec que són considerablement diferents els casos del que 
estem parlant, d’això o de l’estació de tren de Girona o de qualsevol incident en què 
evidentment la responsabilitat..., doncs hi pot haver una responsabilitat de negligència 
política a l’hora d’un govern de fer les polítiques o de garantir si més no que la 
seguretat en el transport públic hi és sempre i en tots els moments que hi ha de ser. 

I finalment, només un apunt, senyora Pujola, vostè ha fet..., diu que només s’hauria de 
parlar de temes locals aquí al Ple, però a la majoria de temes locals que es parlen 
vostè no agafa el torn de paraula i, en canvi, dels temes que no són locals, llavors sí 
que parla. No ho sé, si fos una mica més coherent amb la seva participació, el que 
hauria de fer és no opinar directament i deixar que passés. I el que ens queda clar és 
que nosaltres des de la societat internacionalista, en el nostre cas, internacionalista, sí, 
amb la gent de Galícia i amb la gent de Castella i amb tota la gent que va viure 
aquesta tragèdia, tenim clar que a la nostra ciutat la solidaritat i la capacitat de poder 
ajudar els altres la farem i la continuarem plantejant i no deixarem únicament que ho 
faci el Congrés espanyol. Entenem que els gironins i les gironines tenen una casa de 
la vila, tenen un ajuntament que volen que prengui decisions, que volen que sigui 
solidari i això és precisament el que estem fent avui. Si vostès únicament ho volen fer 
al Congrés dels lleons i de Madrid, doncs agafi el tren i vagi-se’n allà a viure, què vol 
que li digui. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs si els sembla, 
passaríem a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups municipals Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció del Grup 
Municipal de la CUP - Crida per Girona per donar suport a la plataforma de víctimes de 
l’Alvia 04155. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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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, 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 Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Abstenció: 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

16. Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 
(C's) sobre la responsabilitat i el manteniment de l'educació infantil de 0 a 3 
anys. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

Atès que l'any 2004 la Generalitat va aprovar la Llei 5/2004 de creació de llars d'infants 
de qualitat que incrementava el finançament i la creació i manteniment de les escoles 
bressol, i per això vam estar al capdavant de l'escolarització de zero a tres anys. 

Atès que la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'Educació, en els quals es regula la plena 
responsabilitat de la Generalitat en la creació i el sosteniment de les escoles bressol 
municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la 
ges-tió d'aquest servei públic. 

Atès que a l'any 2001 la Conselleria d'Ensenyament col·laborava amb 600.-€ i, 
posteriorment, va signar amb les Entitats Municipalistes tres Acords Marcs per 
formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual, en funció 
d'uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 
(1.400.€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 
(1.800.€/plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de 
novembre de 2010 (1.800.-€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 
2011. 

Atès que en els darrers anys, primer, amb el govern de CIU i suport del PP i ERC, i 
després amb el govern de Junts Pel Sí, el Departament d'Ensenyament va reduir un 
51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875 respecte, fins a l'actual eliminació d'aquesta 
partida en el Pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2016, assumint per 
part de les Diputacions, aquesta despesa, en l'actualitat. 
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Atès que fa deu anys Catalunya ocupava el segon lloc en escolarització de nens de 
dos anys amb un 51,2 per cent el curs 2003-2004. Aquesta taxa va arribar a un 55 per 
cent el curs 2008-2009. Malauradament, ara s'han perdut tres punts, i en deu anys 
hem passat d'estar a la segona posició a Espanya a la sisena, per darrere del País 
Basc, Madrid, Cantàbria, Galícia i Andalusia. 

Atès que tot el pes recau en els ajuntaments i en les famílies. Per exemple, les quotes 
d'escolarització a les escoles bressol de la província de Barcelona han passat de 134 
a 161 euros i la quota de menjador de 91 a 121. Això en un moment de crisi on les 
famílies necessiten els ajuts més que mai. La inversió de la Generalitat es va reduir a 
la meitat, passant de 147 milions a 71,5, i d'aquests 71,5, hem passat als zero euros 
actuals. 

Atès que els educadors i les educadores, tenen feines que senten poc valorades i poc 
remunerades, educadors que estan sols en una aula amb 20 nens petits i alguns 
pateixen trastorns de conducte. Les escoles bressol necessiten parelles educatives, i 
això no s'està donant per manca de finançament. I calen més educadores, més 
auxiliars i més vetlladores, perquè, més enllà de les places reservades per als petits 
amb necessitats educatives especials, fent possible una educació inclusiva i que sovint 
al llarg del curs es detecten nous casos i no se'ls pot donar una atenció de qualitat per 
manca de vetlladores. 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya, no té intenció de recuperar aquest 
compromís amb l'educació de 0 a 3 anys, recuperant les partides corresponents i el 
finançament, en el pressupost per a l'any 2017. 

Per aquests motius en relació a l'educació de 0 a 3 anys proposem en Ple Municipal 
de l'Ajuntament de Girona l'adopció dels següents: 

1. Instar la Govern de la Generalitat a destinar una dotació pressupostària adient per a 
l'educació de 0 a 3 anys, fins arribar progressivament als nivells d'inversió de 2011. 

2. Que des de l'Ajuntament de Girona s'impulsi l'augment del nombre de places en 
educació infantil de 0 a 3 anys i es garanteixi la seva gratuïtat en funció del nivell de 
renda per càpita familiar, facilitant així la conciliació de la vida laboral i familiar. A tal 
efecte, l'Ajuntament elaborarà, en el termini de sis mesos des de l'aprovació de la 
present Moció, un estudi sobre la demanda i l'oferta territorial de places de 0 a 3 anys, 
que inclourà un pla calendaritzat per fer front a la demanda no atesa actualment. 

3. Que des de l'Ajuntament de Girona s'estableixi un pla per augmentar 
substancialment la proporció de nens amb famílies menys afavorides 
socioeconòmicament que tenen accés a una educació abans dels 3 anys. 

4. Que des de l'Ajuntament de Girona es prenguin totes les mesures necessàries per a 
garantir les parelles educatives a totes les aules de 0 a 3 anys i augmentar el nombre 
d'auxiliars i vetlladores a les escoles bressol. 

5. Que des de l'Ajuntament de Girona es prenguin totes les mesures necessàries per a 
garantir en l'educació de 0 a 3 anys la presència del català, espanyol i anglès, així com 
l'aranès a la Vall d'Aran, que serà variable segons les necessitats de cada zona. 

6. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer efectiu el pagament del deute 
pendent amb l'Ajuntament de Girona, en referència a les escoles bressol. 

7. Divulgar aquesta moció als mitjans de comunicació a l'abast de l'Ajuntament. 
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8. Notificar l'acord d'aquest Ple a la Conselleria d'Ensenyament, a la Mesa del 
Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes, 
les associacions educatives i les AMPA del municipi. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara la moció número 
setzena, en aquest cas presentada pel Grup Municipal de Ciutadans i la substanciarà 
la senyora Pujola. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. L’any 2004 la Generalitat va 
aprovar la Llei 5/2004 que incrementava el finançament i la creació i manteniment de 
les escoles bressol. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, es regula la 
col·laboració dels ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió d’aquest 
servei públic. L’any 2001 la conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600 euros i 
posteriorment va signar amb les entitats municipalistes tres acords marc per 
formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per un igual en funció d’uns 
mòduls econòmics per cada plaça. En els darrers anys el Departament d’Ensenyament 
ha reduït un 51 per cent la seva aportació fins a l’actual eliminació d’aquesta partida en 
els pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l’any 2016 assumint per part de les 
diputacions aquesta despesa en l’actualitat. Fa deu anys Catalunya ocupava el segon 
lloc en escolarització de nens de dos anys amb un 51,2 per cent en el curs 2003-2004. 
Aquesta taxa va arribar a un 55 per cent en el curs 2008-2009, però malauradament 
ara s’han perdut tres punts i en deu anys hem passat d’estar a la segona posició a 
Espanya a la sisena, per darrere del País Basc, de Madrid, de Cantàbria, de Galícia i 
d’Andalusia. Tot el pes recau en els ajuntaments i en les famílies. Per exemple, les 
quotes d’escolarització a les escoles bressol a la província de Barcelona ha passat de 
134 a 161 euros i la quota de menjador, de 91 a 121. La inversió de la Generalitat es 
va reduir a la meitat passant de 147 milions a 71,5 i d’aquests 71,5 hem passat a zero 
euros actualment. A les escoles bressol necessiten parelles educatives i això no s’està 
donant per manca de finançament. Calen més educadores, més auxiliars i més 
vetlladors i vetlladores més enllà de les places reservades per als petits amb 
necessitats educatives especials i fent possible una educació inclusiva i que sovint al 
llarg del curs es detecten nous casos i no se’ls pot donar una atenció de qualitat per 
manca de vetlladores. 

Atès que el Govern de la Generalitat de Catalunya no té intenció de recuperar aquest 
compromís amb l’educació de zero a tres anys recuperant les partides corresponents i 
el finançament en el pressupost per al l’any 2017, el Grup Municipal de Ciutadans els 
fa una proposta d’acord que els agrairíem que recolzessin. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pujola. 
Alguna intervenció? Senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyora 
Pujola, jo no li posaré en dubte les dades que ha dit amb relació al finançament de la 
Generalitat, primer, les retallades i després, la retirada ja directament de la subvenció 
que donava per al tema de les escoles bressol, a més, crec que és un tema que tots 
ens n’hem queixat moltíssim ja en anys anteriors. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres 
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instar el Govern de la Generalitat a dotar pressupostàriament per l’educació del zero-
tres anys, estem totalment d’acord que la Generalitat pagui el deute que té amb aquest 
Ajuntament, perquè efectivament abans de retirar-ho del tot va deixar a deure alguns 
anys amb relació a les escoles bressol, doncs tampoc podríem estar-hi en contra. Però 
com que les mocions no es poden votar per punts, sinó que les votem en el seu 
conjunt, nosaltres ens abstindrem. I li diré per què. 

Primer, perquè, home, crec que abans de presentar una moció, i li diré amb tot el 
«carinyo» del món, tipus, que ja han presentat al Parlament de Catalunya, una ha de 
parar i s’ha de preocupar de com estem a la ciutat amb aquest tema i amb aquest 
servei. Clar, vostè arriba..., a més, es nota, bé, a part que és igual que la del 
Parlament, això es pot mirar per hemeroteca, és que no han tret ni la part de l’aranès i, 
clar, jo crec que des de l’Ajuntament de Girona no hem de vetllar perquè..., l’aranès, a 
la Vall d’Aran, jo crec que aquesta competència ja sí que se’ns escapa totalment de les 
mans, parlar nosaltres aquí de la Vall d’Aran i de l’Aranès. Per tant, efectivament 
vostès ho presenten al Parlament de Catalunya, es veu en comissió, una part tira 
endavant, l’altra no... Bé, doncs escoltin, ja ho han fet al Parlament, no traslladem aquí 
i menys quan vostè coincideix amb mi en reclamar als altres partits que no portem 
mocions que a l’hora de la veritat són més de debat parlamentari que no pas de debat 
de ciutat, perquè jo crec que fins i tot l’equip de govern ha d’estar a favor que la 
Generalitat ens pagui el que deu i que la Generalitat recuperi certes partides per 
millorar amb relació a l’educació del zero-tres anys. Jo crec que això és una cosa que 
ens trobem totes les forces polítiques. Ara, quan ho portem al terreny més polític de 
repetir mocions, que allà se’n diuen propostes de resolució del Parlament de 
Catalunya i fins i tot arribem a parlar de l’aranès, home, doncs tot això jo li he de dir 
amb tot el «carinyo» que grinyola una mica. 

I, a més, com li deia, miri, jo crec que si amb una cosa ens hem caracteritzat en 
aquesta ciutat és amb la tarifació social a les escoles bressol. Miri, durant l’última 
legislatura de la senyora Pagans en sentíem parlar molt que les escoles bressol, que 
poguessin pagar segons la renda familiar, crec que l’últim any vam començar una mica 
a treballar-ho, però no vam acabar de sortir-nos-en del tot. I he de reconèixer, perquè 
jo crec que és de justícia, que en la primera legislatura del senyor Puigdemont com a 
alcalde, doncs, es va començar amb la senyora Muradàs al capdavant a treballar 
d’una manera més efectiva amb relació a això i es va aconseguir portar a la pràctica 
aquesta demanda compartida per tots els grups municipals d’aquesta ciutat. Per tant, 
home, el seu punt 2, que diu que s’impulsi l’augment del nombre de places... No, és 
que no és nombre de places, és que la gent ja paga en funció de la renda que té, per 
tant, no va en funció del nombre de places, sinó que va en funció de la renda, per tant, 
això ja s’està fent en aquesta ciutat i ens n’hem de sentir tots molt orgullosos i jo em 
faig partícip d’això, jo no considero que és una cosa del Govern que va separat de la 
meva feina d’oposició, al contrari, jo crec que és un objectiu aconseguit de tots els que 
formem part d’aquest Ajuntament i que hem de seguir treballant per aconseguir més 
coses, i tant, i per millorar, i tant. Però clar, demanar coses que ja tenim i que a més 
hem sigut una mica pioners, perquè jo crec que més enllà d’un parell d’ajuntaments 
més de Catalunya no hi ha encara molts ajuntaments que hagin aconseguit posar-se al 
dia amb aquest tema, doncs jo crec que ha de ser motiu d’orgull per tots, que amb un 
tema tan important com era el que les famílies paguin en funció de les seves 
possibilitats en un tema tan important com és l’educació infantil de zero a tres anys, 
per tant, les escoles bressol, doncs com deia, és un tema prou important com perquè 
tots ens en sentim partícips, malgrat, és veritat, vostès no hi eren la legislatura 
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passada, però estic convençuda que, si hi haguessin sigut, s’haguessin sumat a la 
unanimitat de tots de treballar amb la senyora Muradàs en aquell cas amb aquell tema. 

Per tant, com li deia, com que nosaltres hi ha coses que estem totalment d’acord, 
altres que creiem que, home, que les haurien d’haver preguntat abans de copiar 
textualment una moció i com que, li insisteixo i li repeteixo, de la mateixa manera que 
vostè demana a altres formacions polítiques que vigilin amb les mocions que 
presenten, jo també li demano que vostès siguin una mica més curosos a l’hora de 
repetir i reproduir mocions tipus que han presentat al Parlament de Catalunya. Perquè 
és que això ho podem fer tots, tots tenim diputats al Parlament de Catalunya, tots 
podem mirar què fan els nostres diputats i anar reproduint aquí els temes que 
vulguem, però no crec que sigui tampoc la feina que hàgim de fer ni pel que ens van 
votar el mes de maig els gironins i les gironines. Crec que ens van votar per treballar 
en la línia que hem treballat fins ara en aquest tema i això sí, i li demano al Govern, 
siguin exigents amb el fet que la Generalitat de Catalunya, malgrat avui no sé si la 
moció s’aprovarà o no, però independentment d’això siguin exigents amb la Generalitat 
perquè ens pagui el que ens deu en concepte d’ajudes d’escoles bressol. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Senyor Granados... 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Primer de tot, com deia la senyora Veray, això és una moció tipus aquí ( . . . ) del 
Parlament de Catalunya i caldria situar-la realment a la ciutat de Girona, cosa que no 
heu fet. Podríem estar d’acord amb la part social reivindicativa de la moció cap a la 
Generalitat, d’acord amb les exigències del Departament d’Ensenyament de pagar el 
deute, no sols nosaltres, l’Ajuntament, sinó tots els ajuntaments. Nosaltres hem estat 
fent front a les retallades d’aquesta etapa educativa i hem demanat que cal obrir 
diàleg, que es faci un debat públic amb tota la comunitat educativa abans de prendre 
certes decisions d’aquesta etapa i estableixi una planificació real, sostenible sobre la 
matèria educativa, d’acord amb la gratuïtat universal, i cal consolidar les escoles 
bressol i l’accés de qualsevol infant en les seves condicions d’igualtat i oportunitats. 

Sobre els altres apartats d’aquesta moció, manifestar..., la introducció de les parelles 
educatives o pedagògiques a les escoles bressol de Girona d’educació infantil i el ( . . . 
) d’educació infantil sol les tenen l’escola bressol de Cavall Fort, no és nou, ja que 
nosaltres, el nostre grup, hem demanat des de fa temps perquè creiem que cal tenir la 
cura de l’educació dels infants d’aquesta edat. És molt important que en els moments 
que són per exemple l’estona que ells ploren  ( . . . ) , que es tornen ( . . . ) els àpats, 
els sons  ( . . . )  i canvis de bolquers i tot el necessari, ha d’estar aquesta figura 
d’aquesta parella. Ara bé, la nostra pregunta és: coneixen la realitat de les escoles 
bressol de Girona? Saben quina és la ràtio de treball de les escoles bressol de la 
nostra ciutat? Saben la llista d’espera de les places a cobrir? Saben quin paper han de 
fer les vetlladores de l’escola bressol? Nosaltres creiem que no. 

I, per tant, no podem  ( . . . )  acceptar, ni compartir el fons del missatge d’aquesta 
moció, però del fons de la moció, sobretot del punt 5, el que volen tornar a entrar en el 
debat polític la immersió lingüística ara a les escoles bressol que vostès i el PP ja a 
primària i secundària els fa urticària, perquè aquest tema nosaltres no el podem 
acceptar i amaga que torna a intentar dividir la població per motiu de la llengua. Us 
heu preguntat si es vol accelerar que els infants..., l’aprenentatge de la llengua? 
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Nosaltres creiem que és més important el jugar, participar en els jocs i tal que no pas 
en la llengua. 

I, per tant, per tot el que els he exposat, el nostre Grup CUP - Crida per Girona 
votarem en contra d’aquesta moció pel fons del missatge que desprèn, perquè vostès 
continuen amenaçant, com el PP, el model lingüístic del nostre país i desconeixement 
de la realitat de les nostres escoles bressol de Girona. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Granados. 
Senyor Albertí... 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
començaria que tot i que ens trobem amb una moció genèrica, ja que si no estic mal 
informat s’ha presentat aquesta mateixa moció a ajuntaments com Ripollet, Sant 
Quirze del Vallès, Platja d’Aro, jo sí que els agraeixo als companys de Ciutadans que 
hagin presentat la moció, perquè sempre és bo que amb aquest fòrum de debat es 
parli de temes tan sensibles com és l’educació, i evidentment el nostre grup treballem i 
continuem treballant per tal que els infants puguin gaudir i seguir gaudint d’una 
escolarització pública i de qualitat en una de les etapes educatives més importants i a 
les quals les famílies del nostre país hi posen la confiança dia rere dia. 

Mirin, no sé si han llegit..., de vegades val la pena llegir temes com, per exemple, 
l’informe del Síndic de Greuges que va fer el juliol de 2015 anomenat «Informe sobre 
la igualtat d’oportunitats a l’educació infantil zero a tres anys». En ell trobem dades 
molt i molt interessants com per exemple es fa menció que en la darrera dècada 
l’educació infantil de primer cicle ha experimentat un desenvolupament molt positiu des 
del punt de vista de la provisió de l’oferta, de la consolidació de la demanda social, del 
reconeixement social i jurídic del seu caràcter educatiu i la seva importància per al 
desenvolupament dels infants i de la plena integració d’aquests ensenyaments en el 
sistema educatiu ( . . . )  d’altres. Aquestes dades són, ho repeteixo, interessants, 
perquè assenyala que entre el període de 2001-2002 al 2011-2012 hi ha hagut un 
increment d’uns quaranta mil alumnes i que aquest fort increment és causa de la forta 
expansió del sector públic precisament, hi ha hagut un increment important de places 
en el sector públic. Per tant, tan sols aquestes dades, i provinent del Síndic de 
Greuges em sembla que són bastant, diguem-ne, poc... (veus de fons), poc dubtoses, 
exactament, gràcies, aquestes dades posen de manifest que hi ha hagut una forta 
inversió pública en aquest cicle. Ara bé, la crisi econòmica i les dificultats 
pressupostàries dels poders públics han tingut un fort impacte, i això ho hem de 
reconèixer. I, certament, els ajuntaments han patit els estralls de la crisi i han hagut de 
fer front al manteniment de serveis bàsics com l’educació de zero a tres anys, fent 
mans i mànigues amb els recursos econòmics dels quals disposava. 

Ja vam conèixer que el Departament d’Ensenyament s’ha fet càrrec de les despeses 
de funcionament fins al curs 11-12, si mal no tinc entès, i a partir d’aquest curs se’n va 
fer càrrec la Diputació, amb una dotació de 875 euros per plaça; per tant, aquest 
pressupost està garantit per les diputacions. 

Un cop més, voldria recordar i que quedés clar que tota aquesta situació esdevé per la 
situació financera de la Generalitat, que respon a un incompliment sistemàtic de les 
obligacions de l’Estat i a un sistema de finançament injust. El Govern de l’Estat 
escatima recursos al Govern de la Generalitat i fa que, evidentment, no es puguin 
destinar als pagaments dels deutes. En aquest aspecte, caldria demanar al Govern de 
l’Estat que restableixi els imports pressupostats al Pla Educa3, que fins a l’any 2011 
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tenia una dotació acceptable. I, per tant, sí que caldria instar en les negociacions amb 
el Govern de l’Estat que tornés altre cop a fer les mateixes inversions com tenia l’any 
2011.  

També a l’informe del síndic es feia una recomanació: que els ajuntaments estableixin, 
entre altres, sistemes de pagament com ara la tarifació social per garantir l’accés de 
qualsevol infant en igualtat d’oportunitats a les escoles bressol municipals, i el nivell de 
copagament, especialment si s’incrementa, estigui condicionat pel nivell de renda de 
les famílies. I això, si no estic errat, aquesta tarifació social el nostre ajuntament la 
garanteix amb escreix. 

Finalment, en el punt 5, que es demana que des de l’Ajuntament de Girona es 
prenguin totes les mesures necessàries per garantir a l’educació de zero a tres anys la 
presència del català, espanyol i anglès, així com l’aranès a la Vall d’Aran, això em va 
deixar una mica astorat. I, llavors, aquest cap de setmana el que he estat fent és una 
recerca de què diuen els lingüistes i educadors en aquest tema. Doncs, guaitin, jo he 
trobat que el 90 per cent de les dades consultades –potser he consultat malament, 
eh?–, però el 90 per cent assenyalen que la llengua materna, que és un sistema de 
signes coherents per a la ment del nen o la nena, funciona per a comprendre i 
expressar-se, és la idònia per afrontar aquesta primera etapa educativa. I, per tant, 
que pedagògicament s’aprèn molt més ràpid si s’utilitza un medi lingüístic familiar; 
dada avalada per nombrosos estudis d’investigació, com els he dit, que indiquen que 
els infants aprenen a llegir més ràpid i creixen altres aptituds acadèmiques quan els 
seus coneixements inicials es reben en la seua llengua materna. I és quan l’infant 
adquireix el domini eficient de la llengua materna, aproximadament als tres anys, quan 
se pot introduir una segona llengua. Per tots aquests motius, nosaltres ens abstindrem 
en aquesta moció. 

Ara bé, i per finalitzar, i seré molt breu: em sembla que el que hauríem algun dia de 
debatre és el model que volem, el model de societat. És a dir, cal incrementar les 
dotacions en l’etapa zero-tres amb dotació per a l’infant o potser seria millor, per 
exemple –pregunto, eh?–, que les baixes maternals o paternals s’allarguessin i que, 
per tant, l’infant zero-tres pogués coexistir més amb la família? Doncs, potser aquesta 
seria una solució. 

Només els dono una dada: models educatius d’èxit com és Finlàndia, els nens en un 
cas  ( . . . )  del 90 per cent no s’incorporen a un sistema educatiu reglat fins als set 
anys. I, en canvi, l’etapa zero-tres, pràcticament en un 100 per cent, l’adquireixen amb 
una etapa amb els seus progenitors, perquè tenen baixes incentivades i pagades. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Muradàs. Exacte. Gràcies. 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Sobre 
aquesta moció hi ha uns punts que jo crec que caldria tenir en compte. A alguns ja 
s’ha fet menció pels portaveus que m’han precedit, les persones que m’han precedit, 
però, en tot cas, no vull deixar de remarcar-los.  

Un d’ells és el que ja s’ha mencionat: que a diferència del que va succeir amb la 
proposta presentada en el Parlament, la nostra reglamentació com a municipi no ens 
permet, com a ajuntament, votar els punts per separat, i, per tant, tot i que podríem 
estar d’acord en alguns punts de la moció –també ja s’ha dit–, perquè milloren la 
situació, el model d’escoles bressol a tot el nostre país, tal com ja es va fer en la 
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proposta presentada al Parlament, en la qual els grups es van posar d’acord, molts 
d’ells. I, per exemple, vull destacar, justament, un que s’està fent molta menció en les 
paraules que m’han precedit, el punt, en el qual es demana al Govern de la Generalitat 
que restableixi les ajudes als ajuntaments per a les places d’escola bressol. Doncs, 
vull recordar a tots els grups, perquè m’imagino que tots han fet la mateixa recerca que 
he fet jo, que aquest punt va ser aprovat per pràcticament la unanimitat, excepte 
l’abstenció d’un grup –abstenció, ho remarco–, en el qual es deia, i fins i tot el mateix 
grup de Ciutadans va votar a favor, i tots els grups, perquè es deia que estaven tots a 
favor si es tornava a establir el programa Educa3, al qual ha fet referència abans el 
regidor Pere Albertí. Per tant, en aquest sentit, entenem que ja es ve a donar i per la 
nostra banda també el vot, evidentment, favorable, com crec que seria tots els que 
estem en aquest Ajuntament.    

Tenint en compte que això no ho podem fer, que no podem votar els punts per 
separat, lamentem que el nostre vot en conjunt a la moció ha de ser contrari. I 
exposaré bàsicament tres motius. Pel que respecte a l’increment de places, al qual es 
fa menció, que hi hauria d’haver un increment de places, crec que realment no s’està 
amatent a la situació que actualment tenim a l’Ajuntament de Girona, a la ciutat de 
Girona pel que respecte a l’oferta i a la demanda que tenim. Actualment, l’oferta 
pública de les places a Girona cobreix aproximadament un 33 per cent del cens i tenim 
una llista d’espera d’infants sí, sí que hi ha una llista d’espera, però està localitzada 
pràcticament al 100 per cent en tres escoles del total de la ciutat. 

Quan s’ha donat alguna alternativa a les famílies que volien accedir a aquestes 
escoles no l’han acceptat, perquè volien aquesta i només aquesta escola. 

Segon. Pel que fa a les accions que actualment s’estan portant a terme –això també ja 
ho ha comentat abans alguna de les persones que m’han precedit–, aquí a Girona som 
dels pocs encara –i crec que és lamentable–, però som dels pocs ajuntaments que 
hem estat pioners a establir el pagament per renda. Això dóna una possibilitat, com 
tots hi coincidim, a accedir a moltes famílies i poder fer una adequada conciliació de la 
vida laboral i familiar, que tant estem reclamant en aquest Ple. 

A més, tenim una bossa de cent mil euros d’ajudes per al tram de renda més baix i per 
a aquelles famílies que tenen un informe que ho recomani des de serveis socials. 
Altres ajudes que també s’estan donant per a complements, evidentment, d’ajuts de 
menjador, també en aquells casos que sí ho recomanen els serveis socials. 

I, finalment, pel que fa a la qüestió del personal, voldria dir que en el model d’escoles 
bressol de Girona, que no és d’ara, sinó que ja és des de fa molts anys i que s’està 
cuidant molt i molt, i nosaltres procurem que continuï sent així, s’està per sobre de la 
ràtio del decret de la mateixa Generalitat. És veritat que això pot ser millorable. I en 
aquells casos en què ja es considera que en aquelles escoles sigui necessari ja s’està 
fent. 

I l’altra mesura que pensem diferenciadora en dos sentits és en el tema de la llengua, 
en el qual lamentem també dir-li, senyora Pujola, que no existeix cap problema, no hi 
ha cap problema a cap escola de Girona amb relació a la llengua. I, per altra banda, un 
altre dels aspectes diferenciadors en els quals s’ha lluitat molt en el model d’escoles 
bressol de Girona és que a les aules les responsabilitats, les funcions i els nivells de 
les persones que hi treballen siguin iguals, perquè la responsabilitat davant dels nens 
que tenen a l’aula no els podem explicar als pares que siguin de manera diferent.  

Per tant, tenint en compte tot això, nosaltres votarem en contra d’aquesta moció.   
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Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si me permet, senyora Pujola, 
abans de donar-li la paraula i com que m’està comentant el regidor Albertí que han 
comès un petit error, i així vostè després tindrà la possibilitat. 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. I dispensi, 
senyora Pujola. En la meva intervenció he fet esment al final que ens absteníem, però 
no, a certa edat ja repapieja un i… És que hi votem en contra. Perdó, eh? 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies pel seu 
aclariment. En aquest sentit, per això me semblava pertinent, senyora Pujola, que 
intervingués el senyor Albertí. Si vol intervenir… Vol fer una intervenció? Sí? 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s):  Sí, gràcies. No passa res, Pere. Primer de tot, 
agrair-li les paraules i coincidim amb vostè que és un tema importantíssim en el qual 
hem de fer èmfasi. Precisament, si presentem aquesta moció aquí és perquè creiem 
que hi ha mancances, creiem que es pot millorar. I com bé s’ha dit, la millora és 
creixement. I, per tant, estem oberts i recolzem tot aquest creixement que aporti un 
millor futur per als nostres infants.  

És trist haver de sentir en aquest Ple en una moció que considerem molt important per 
a la nostra ciutat que és amenaçant. No entraré a discutir la seva intervenció, senyor 
Granados, perquè deixa molt que desitjar. Era una moció que intentava sumar i en cap 
moment –en cap moment– crèiem que és una moció amenaçant. Com he dit, creiem 
que és una moció per millorar i millorar és créixer. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, passaríem 
a la votació d’aquesta moció.  

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Senyor secretari… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal de Ciutadans sobre la responsabilitat i el manteniment 
de l’educació infantil de zero a tres anys, amb els vots en contra dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat 
per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció del Grup Municipal 
del Partit Popular, integrat per un membre, i el vot a favor del Grup Municipal de 
Ciutadans, integrat per dos membres. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 

En contra: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep Alcalà 
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Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, 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. 

A favor: 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Abstenció: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

17. Moció que presenten conjuntament els Grups municipals ERC-MES, CUP- 
Crida per Girona i Ciutadans perquè el Pla especial de La Devesa defineixi els  
usos  d'aquest parc i inclogui només  els compatibles amb la seva preservació. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

El parc de la Devesa de Girona és en la seva totalitat un Bé Cultural d'Interès Nacional  
(BCIN),  ja  que  es  tracta  d'un  jardí  històric.  El  Ple  de  l'Ajuntament  de Girona, en 
sessió del 14 de desembre de 2010, va votar l'aprovació definitiva del Pla d'Usos i 
Gestió del Parc de la Devesa de Girona, així com el seu reglament d'usos i activitats. 
En aquest Pla d'Usos s'hi constata la voluntat de traslladar els usos que poden 
malmetre el parc. Sobre la fira d'atraccions de Sant Narcís diu que "l'emplaçament de 
les quals queda amb l'horitzó que, en un futur, es pugui situar  en  algun altre espai de 
la ciutat  apte  per  acollir  aquesta  activitat". En relació al mercat setmanal s'hi diu que 
es farà al vial perimetral "fins que d'acord amb els gremis implicats, es trobi un 
emplaçament definitiu a mig termini en un altre indret no vinculat a la Devesa".  En 
quant als concerts i les barraques defineix que l'espai per acollir aquestes activitats és 
l'esplanada de la Copa, i no cap altre espai. També defineix que el camp de Mart es 
limita només a l'ús per part  de  Fira  de  Girona  en  les  situacions  excepcionals  en  
què  les  fires  que organitza no hi càpiguen. 

Aquest pla d'usos és plenament vigent des de 2010 i determina que cal trobar un 
emplaçament definitiu al mercat i les fires d'atraccions de Sant Narcís, cosa que fins a 
dia d'avui no s'ha produït. A més fixa com a espai per als espectacles de gran format 
l'esplanada de la Copa, i l'ocupació del Camp de Mart per part de la Fira només en 
situacions excepcionals, fets que s'han incomplert en els darrers anys. 

D'altra banda és voluntat de l'actual Ajuntament aprovar un Pla Especial urbanístic que 
reguli des d'un punt de vista normatiu l'ordenació i delimitació dels diferents usos  que  
ha  d'acollir  la  el  Parc  de  la  Devesa.  Si  bé  és  cert  que  en l'elaboració d'aquest 
pla s'ha tingut en compte una fase participativa, també ho és que les preguntes que 
s'hi feien relatives als usos no plantejaven alternatives d'ubicació per a les activitats 
intensives tal com s'havia acordat en el Pla d'Usos i Gestió de la Devesa. 
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Tots els estudis constaten que les activitats més perjudicials per al Parc de la Devesa i 
el seu valor patrimonial que és objecte de protecció, són aquelles que degut a la 
nombrosa presència de persones, l'entrada de vehicles o la instal·lació d'estructures  
pesants causen la compactació del sol, malmeten els plàtans i altres elements 
naturals, arquitectònics o paisatgístics del parc. 

Tanmateix és voluntat dels qui subscriuen aquesta moció preservar el parc i 
aconseguir que sigui, el més aviat possible, un espai naturalitzat per al gaudi de la 
ciutadania, preservant-lo d'activitats intensives que el malmetin, com poden ser 
l'entrada de vehicles, el mercat,  les  fires  d'atraccions,  els  espectacles  de  gran 
format fora de l'esplanada de la Copa, l'ús excessiu del Camp de Mart per part de Fira 
de Girona i altres activitats similars. Es considera per tant que en base a aquests 
plantejaments és del tot necessari acordar que només són possibles els usos de la 
Devesa que no entrin en contradicció amb la seva preservació i que aquests quedin 
recollits en el Pla Especial de la Devesa que s'està redactant. 

I per tot l'exposat anteriorment, s'efectua la següent 

1. Que el redactat del Pla Especial defineixi clarament que els únics usos possibles a  
la Devesa són  aquells  que  són  compatibles  amb  la  preservació d'aquest parc 
urbà. 

2. Que es doni compliment al Pla d'Usos i Gestió de la Devesa cercant una ubicació 
alternativa per a les activitats intensives que malmeten el parc. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara a donar 
compliment a la moció que porta per número 17, que és una moció que presenten 
conjuntament uns grups municipals, concretament Esquerra -MES, CUP - Crida per 
Girona i Ciutadans. I que no sé qui substanciarà. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): De forma compartida. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Doncs, els prego que els 
cinc minuts siguin compartits, eh? Gràcies. Qui comença? Senyora Pujola. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Primer de tot, volem agrair a 
la plataforma la constància i aquesta perseverança que han mostrat durant tant de 
temps; per tant, gràcies una vegada més. 

Avui, a través d’aquesta moció, la plataforma ha expressat millor que ningú que no 
s’oposa a res, sinó que s’obre a tot allò que suposi una millora per al parc. 

Ho hem parlat moltíssimes vegades entre nosaltres: la Devesa no és només un barri; 
creiem que la Devesa és un pulmó, és el pulmó més important que té la nostra ciutat. 
Un parc amb moltíssima història, ja des de la cessió de la ciutat per part de Ferran el 
Catòlic, l’any 1510, el seu reconeixement com a Bé Cultural d’Interès Nacional, el 
1943, i d’això ja fa setanta-tres anys.  

Hi ha qui davant de les demandes de la plataforma s’ha atrevit a titllar l’activitat en el 
parc com un ( . . .  ) de sala dels veïns. Per nosaltres la Devesa és molt més que un 
parc on poden accedir els veïns del barri; per nosaltres és un valor per a tots els 
gironins, per a tots els catalans i per a la resta d’espanyols. És patrimoni comú, que no 
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pot estar únicament en mans de majories incompletes de l’Ajuntament. La cessió del 
parc no es pot contemplar com una gestió d’un terreny, sinó com la gestió de la joia 
més gran que tenim a Girona. Un parc que ens ha acompanyat tota la vida i que ens 
hem de comprometre a cuidar, mantenir, però sobretot, i crec que és molt important, a 
respectar.  

La política, creiem que no és només la gestió pública; creiem que a la política també hi 
han d’entrar els sentiments i hi ha d’entrar la poesia i sobretot hi ha d’entrar la 
sensibilitat. Hi ha vegades que em pregunto què deuen haver vist els arbres de la 
Devesa: han vist jocs, han vist esports, han vist curses i fins i tot han vist moltes 
parelles d’enamorats passejant agafats de la mà, però també han vist discussions, han 
vist gest desorientada i han vist imatges que no haurien d’haver vist mai. 

La Devesa és història viva de la ciutat, que d’una manera o d’una altra, hem sabut 
mantenir; no ho espatllem ara. El moment actual demana una regularització d’usos 
que no malmetin el nostre pulmó verd de la ciutat. Sigui qui sigui, bé l’equip de govern 
o bé l’oposició, siguin quines siguin les seves sigles o el seu color, ha de saber que qui 
tingui com a objectiu la descripció i normalització dels usos per al manteniment del 
parc, la seva supervivència i la seva potenciació ens tindrà sempre al seu costat, 
perquè creiem que la Devesa no és un parc; la Devesa és el nostre parc. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, afegir que…, bé, comentar que 
en aquesta moció nosaltres, d’alguna manera, donem veu a la plataforma Salvem la 
Devesa. És precisament a petició seva que aquests tres grups hem presentat aquesta 
moció, però, en qualsevol cas, és cert que subscrivim absolutament el contingut 
d’aquesta. I volia aclarir-ho. 

La moció, de fet, només o molt diu que cal preservar el parc de la Devesa, i, 
precisament, em sembla que aquí hi podríem estar d’acord. I això és un element prou 
important. 

I actualment, l’eina que tenim per preservar aquest parc de la Devesa, doncs, és un 
pla d’usos i gestió que està vigent des del 2010 i que ho serà fins que no hi hagi una 
altra eina que el derogui o que el superi, una nova eina que ens doni noves eines per 
preservar el parc. Per tant, de moment aquesta és l’eina que tenim, i, precisament, 
aquesta eina que tenim, que és vigent actualment i des del 2010, el que preveu és que 
cerqui una ubicació alternativa per a aquelles activitats intensives que malmeten el 
parc. Això em penso que és molt clar, tots ho podem entendre i és molt lògic que la 
plataforma i tota la ciutadania de Girona vulguin defensar-ho. 

És cert que el 2011, arran d’una moció de la CUP, precisament, doncs, s’acordava 
iniciar tràmits per desenvolupar un pla especial. I és cert, doncs, que actualment el 
Govern està en aquesta etapa d’elaborar aquest pla especial, fins i tot d’acabar 
d’elaborar aquesta primera proposta, perquè ens entenguem. I aquest pla especial ha 
de superar el pla d’usos actual. Això és cert. Però també és cert que aquest pla 
especial ha de ser una figura que millori, que sigui millor per a la preservació del parc; 
en cap cas ha de ser un pas enrere en la preservació i, per tant, en cap cas ha de 
permetre aquelles activitats intensives que malmeten el parc que el pla d’usos ja 
preveia que les podien desenvolupar. Però això, que ens sembla molt clar i que 
nosaltres veiem claríssim, la veritat és que ara ens ha generat el dubte, ara tenim el 
dubte, perquè ara no tenim clar si realment aquest és l’objectiu del pla especial o és un 
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dels elements importants d’aquest pla especial, que esperem que en breu ens portin a 
ple. 

I per què tenim el dubte ara? Doncs, perquè fins ara des del Govern s’ha evitat el 
debat dels usos, que nosaltres sempre hem dit que era un debat clau en aquest tema. 
S’ha evitat aquest debat amb «l’ara no toca». Llavors, aquest debat polèmic no s’ha 
volgut afrontar. I aquesta moció, nosaltres agraïm a la plataforma que hagi fet aquesta 
possibilitat de portar-la avui a ple, perquè ens permet que el Govern ens aclareixi a la 
ciutadania si realment pretén mantenir la ubicació d’aquestes activitats intensives que 
malmeten el parc. I això ens agradaria saber-ho. I esperem que avui…, la moció, 
entenem que ens dóna aquesta oportunitat i esperem que s’aclareixi, tant el que són 
les atraccions de fires com és el mercat bimensual…, setmanal –perdó–, com les mil i 
una fires en què Fira de Girona ocupa el parc. 

Per tant, doncs, agraïm a la plataforma que posi aquest debat sobre la taula i esperem 
aclarir avui aquest dubte que tenim ara. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, doncs, 
evidentment, seguint amb el plantejament que estan fent les meves companyes, 
voldria també saludar la plataforma Salvem la Devesa i membres de l’associació de 
veïns, que són presents entre el públic. Segurament a ells els devem el fet que aquest 
debat sigui ben viu, sigui present i, per tant, que es mantingui en un espai que creiem 
que és el pertinent. És a dir, aquest Ple té per missió fonamental debatre les qüestions 
que afecten la ciutat. I, per tant, a mi m’agradaria que realment aquest debat fos 
sincer. Moltes vegades venim en aquest Ple amb posicionaments ja preestablerts, amb 
posicions fixades prèviament, però a mi m’agradaria que per retornar una mica més al 
sentit del que hauria de ser un autèntic debat, estiguéssim oberts a poder arribar a 
acords, que és el que ens agradaria aconseguir amb aquesta moció. Una moció en la 
qual fem nostres els plantejaments que la plataforma ens ha explicat, crec que ens ha 
explicat a tots. I, per tant, el que fem amb la moció és intentar que aquest debat sigui 
veritable i que, per tant, puguem arribar a un acord sobre allò que es planteja, no? 

Deixin-me però que comenci amb una autocrítica, perquè crec que és pertinent: el 
nostre grup en anteriors mandats va defensar una posició a la qual la plataforma 
Salvem la Devesa era totalment contrària, una decisió que es volia tirar endavant que 
era construir un pavelló a la Devesa. Una decisió que personalment no comparteixo, 
no compartia en aquell moment, tampoc la comparteixo, evidentment, era, però que 
crec que era responsabilitat del nostre grup fer evident, doncs, que hi va haver en 
aquell moment un plantejament erroni. I, per tant, aquest primer punt d’autocrítica, 
perquè crec que val la pena que en quedi constància. 

Dit això, sí que creiem que és el moment de plantejar aquest debat actual. No tenim 
encara el pla especial de la Devesa, no tenim el redactat. Agraïm, evidentment, les 
converses i les atencions que ens presta el regidor Narcís Sastre en aquest sentit. I 
justament perquè el pla especial encara no està aprovat, creiem que encara som a 
temps de plantejar allò que ens demana la plataforma Salvem la Devesa, que és una 
cosa tan simple com que aquell text –no és el de màxim rang, perquè segurament per 
sobre hi ha el pla general i potser segurament alguna altra normativa–, però sí que el 
pla especial serà la norma més actualitzada i segurament d’un rang superior, 
evidentment, a un reglament posterior, on ha de quedar fixat allò que es demana, que 
és que la Devesa es preservi d’activitats que la poden malmetre.  
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I, per tant, la moció només té dos punts d’acord: un és que es defineixi clarament que 
aquells únics usos que són possibles a la Devesa són aquells que no la malmeten i 
que, per tant, això sembla que hauríem de poder-ho compartir tots. Jo he assistit i hem 
presenciat tots debats sobre la Devesa en què hem estat majoritàriament d’acord en la 
majoria de plantejaments que s’han fet tant des de l’associació de veïns com des 
d’altres instàncies, no?, amb referència que no hi hagi cotxes, que la Devesa estigui 
més neta. Per tant, segurament, jo crec que som capaços de posar-nos d’acord en 
aquest punt, és a dir, la Devesa no ha d’acollir activitats que la puguin malmetre. I, 
segurament, aquí és on haurem d’afinar què pot malmetre la Devesa i què no. 

El regidor Narcís Sastre ens ha explicat alguna vegada, doncs, que hi ha activitats 
intensives, per dir-ho així, que provoquen compactació del sòl, que fan que els arbres 
es puguin malmetre. Però no només els arbres, la Devesa és un patrimoni catalogat, 
és un Bé Cultural d’Interès Nacional, i, per tant, és al pla especial on tenen cabuda 
aquelles mesures que han de preservar aquest parc, perquè és un patrimoni, és un 
patrimoni arquitectònic en qualitat de jardí històric. Però és un patrimoni que cal 
preservar. 

Per tant, té sentit i no val excusar-se en què la Comissió Territorial d’Urbanisme no 
permetrà incloure aquells usos que no són pròpiament urbanístics perquè així ho va dir 
també en el tema del pla del cànnabis. Aquells usos que tenen a veure amb la 
preservació del patrimoni que està catalogat tenen lloc en un pla especial, i, per tant, ja 
es desenvoluparan posteriorment en un reglament, un reglament que ho reguli i que, 
per tant, arribi al detall. Però sí que és veritat que en el pla especial ja ha de quedar 
fixada aquesta màxima, aquesta posició. 

I, d’altra banda, doncs, el tema d’obrir el debat: la regidora Glòria Plana ens ha 
convidat que el gener ens trobem amb la Taula del Mercat, per exemple, per estudiar 
ubicacions alternatives del mercat. I, per tant, si en això ja estem d’acord, doncs, ja 
estem d’acord en una part d’aquest segon punt. Però també altres activitats que la 
mateixa regidoria ha acceptat que malmeten la Devesa: la presència de firaires 
dormint o amb els seus habitatges mòbils dormint a dintre la Devesa malmeten la 
Devesa. I, segurament, aquelles grans atraccions que requereixen l’entrada de 
camions de gran tonatge que entren a la Devesa i que necessiten podes d’arbres per 
poder-se instal·lar també la malmeten. Per tant, el que s’està demanant no és que les 
fires vagin fora i que tot vagi fora, sinó que obrim un debat sincer sobre què pot acollir i 
què no pot acollir la Devesa.  

I som conscients que aquest mercat segurament cal reformular-lo i plantejar-ne 
ubicacions alternatives que el millorin i que li donin més qualitat, més atractiu, però 
també les fires, també la presència de Fira de Girona ocupant més del que seria 
desitjable el Camp de Mart, però també altres espais de la mateixa Devesa. És a dir, 
ens cal obrir aquest debat i fer-lo, perquè ja ho plantejàvem el 2010 en un aquest pla 
d’usos, que és un document vigent. I, per tant, allà ja es deia que caldria buscar 
ubicacions alternatives, i creiem que val la pena que fixem clarament en el pla especial 
que no hi poden haver activitats que malmetin la Devesa, i dos, que ens posem 
d’acord per buscar ubicacions alternatives a tot allò que creiem que no hi ha de ser. 

Per tant, per tots aquests motius, us demanaríem el vostre vot favorable. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions. La 
senyora Veray. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, en primer lloc, 
vull agrair a la plataforma i a l’associació de veïns, com no podria ser d’altra manera, i 
també al senyor Terés, perquè sí que és veritat, doncs, que ell es va posar en contacte 
amb mi per tal de poder firmar aquesta moció, que ha sigut per temps meu de no 
haver pogut parlar abans amb la plataforma. I, per tant, nosaltres hi donarem suport i 
hi votaré que sí. Per tant, podria haver-la signat tranquil·lament. Però sí que li vaig 
demanar al senyor Terés que tenia alguns dubtes i que, per tant, abans preferia parlar 
jo, doncs, amb els afectats que ens demanaven que es presentés aquesta moció. 

Jo no reiteraré el que ja han dit els portaveus que m’han precedit i tampoc el contingut 
de la mateixa moció, perquè el podem compartir quasi en la seva totalitat, però sí que 
vull fer tres aportacions concretes. Primera, el senyor Terés ho deia, i jo ho 
comparteixo: la gran excusa que se’ns ha donat quan parlem dels usos és que el pla 
urbanístic, el pla especial no és qui regula els usos i, llavors, la Comissió d’Urbanisme 
ens dirà que no ho accepta. Bé, ho acceptem com a bo –ho acceptem com a bo–, allò 
que diuen pulpo animal de compañía, d’acord, li ho accepto, senyor Sastre, perquè 
estic convençuda que ho dirà en la seva intervenció. Doncs, fem-ho paral·lelament, 
treballem-ho paral·lelament: si nosaltres no li demanem, ni crec que aquí demani que 
faci una cosa que després ens tirin enrere, sinó que es tracta de posar-nos d’acord 
que si tenim clar que el pla especial, que és un pla urbanístic, s’ha de fer i hem de 
regular d’una manera molt millor i que quedi més establert com a norma el pla d’usos, 
fem-ho en paral·lel. El que no pot ser, i nosaltres en les reunions que hem tingut i en 
els debats que ha organitzat l’associació i a l’audiència pública que va haver-hi amb 
relació al pla especial urbanístic, ja ho vam dir, considerem que no parlar dels usos fa 
que tot el que estem fent i el que estem treballant quedi coix. 

També és veritat que després podem tenir un pla d’usos que no es compleixi, que és 
el que ens està passant a dia d’avui, perquè el pla d’usos vigent ja diu que hi ha certes 
coses que no s’hi haurien de fer i s’hi continuen fent. Per tant, també crec que aquí la 
moció sobretot per mi el que ha de demanar és valentia, és valentia per afrontar els 
debats que tenim pendents en aquesta ciutat. Fa tretze anys que estic asseguda com 
a regidora en aquest Ajuntament i des del primer dia que vaig entrar he vist que tots 
els grups han posat sobre la taula que hem de parlar del mercat, de la nova ubicació 
del mercat, però no hi ha hagut encara cap equip de govern prou valent. Jo espero que 
amb l’anunci que ha fet el senyor Terés amb relació a la senyora Plana que el gener 
reunirà la taula, finalment la valentia existeixi, perquè no hi ha hagut cap equip de 
govern, i han sigut de diferents colors polítics i de suma de diferents colors polítics, 
que finalment s’ha atrevit a dir: «Escolta, parlem seriosament i amb sinceritat», com 
deia el senyor Terés, «del canvi d’ubicació del mercat.» Per tant, crec que aquest 
debat l’hem d’obrir amb sinceritat, però amb seriositat i amb rigor. I si finalment arribem 
a la conclusió que s’ha de quedar, en quines condicions es queda. 

I les fires passa el mateix, n’hem de parlar. Si es troba una nova ubicació, si s’han de 
canviar de lloc, ho hem de decidir entre tots: els que estem asseguts com a regidors i 
la ciutadania en general, tot Girona, perquè estem parlant de la Devesa, que no és 
patrimoni de ningú, és patrimoni de tota la ciutat i, per tant, dels més de 92.000 
gironins que hi viuen. I si s’hi han de quedar, doncs, mirem de quina manera s’hi 
queden, com les podem esponjar, com les podem ampliar perquè no tinguin o no 
malmetin com estan malmetent en aquests moments –que jo crec que és una cosa 
que reconeixem tots que està passant a la Devesa. 

Per tant, malgrat a mi em semblava, i així ho he traslladat, que el redactat de la moció 
encotillava una mica tot i ho deixava molt tancat, sí que quan n’he parlat amb la 
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plataforma i amb l’associació de veïns he vist que no, que la seva voluntat és 
d’obertura i de parlar-ne i de no tancar-se a res. Com deia, nosaltres hi donarem 
suport perquè creiem que és un tema prou important perquè tots –tots– ens l’agafem 
de la manera més seriosa possible amb relació a parlar de tot el que hem de parlar. El 
que no pot ser és que hi hagi debats que es vagin eternitzant. Bé, no, és que no 
s’eternitza ni el debat, s’eternitza el debat de quan ho posarem a debat, que això és el 
que ens ha passat amb la Devesa. 

I, per tant, en aquest sentit, crec que hem de fer un pas més. El senyor Terés deia, 
entonava el mea culpa, no?, amb relació al pavelló de la Devesa. Senyor Terés, vam 
patir molt, eh?, i el vam salvar de miracle. Va ser un miracle salvar que no construïssin 
un pavelló a la Devesa. Per tant, home, jo penso…, és més, arran de tot això, vam 
començar a fer el pla d’usos del 2010 per intentar que no tornessin a passar aquestes 
situacions i que, per tant, evitéssim el risc de la il·luminació d’algú a l’hora de 
dissenyar, en aquell cas havia sigut un pavelló. Per tant, crec que aquest és el camí 
que hem de seguir caminant. 

I jo, finalment, simplement una aportació final: jo crec recordar, i penso que aquí tots 
ho deuen recordar, que l’equip de govern sempre ha dit que tirarà endavant tot això 
sempre que tingui com a mínim les dues terceres parts d’aquest plenari. Jo crec que 
avui s’evidencia clarament que no les tenen; per tant, també és un toc d’atenció al 
Govern, que n’hem de parlar, n’hem de parlar molt i hem de seguir asseient-nos a la 
taula. 

Tirem-ho endavant, però fem-ho bé i no ens vulguem precipitar. 

Gràcies. 

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

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Ara fa 
exactament una setmana, quan vam tenir coneixement que es presentava aquesta 
moció, que d’entrada vam demanar una cosa, vam demanar que aquesta moció es 
retirés, ja només per un sol fet que considerem que és rellevant, i aquí s’ha dit: que 
encara no disposem de la memòria definitiva del pla especial i, en conseqüència, 
tampoc no tenim la informació de com quedarà el règim d’usos que estableix el mateix 
pla especial, uns usos que són genèrics, com és una normativa urbanística. Per 
aquest motiu, que ja d’entrada per si sol considero de pes, els demano de nou que 
retirin, que reconsiderin aquesta moció i la seva mateixa oportunitat de representar-la. 
Esperem unes setmanes a tenir l’esborrany definitiu, o sigui, els plantejo això. O fins i 
tot els plantejo un altre motiu, també amb aquesta mateixa lògica: si realment aquesta 
moció no és una moció tripartita, sinó que és una moció de la plataforma Salvem la 
Devesa, deixem que sigui la mateixa plataforma, sense intermediaris ni portaveus, que 
presenti, si així ho considera, aquesta moció davant d’aquest Ple quan tinguem 
aquesta informació que ara mateix no tenim. 

Algú pot preguntar d’entrada quina és la raó del retard de presentar aquesta memòria: 
el motiu no és altre que la voluntat manifesta –i em sembla que ningú pot negar el 
contrari– d’incorporar millores de manera contínua en el mateix pla especial. I, per 
exemple, una última cosa que s’ha incorporat, que ja hem dit sempre que és un pla en 
moviment, que des que es va presentar aquella aprovació que es va fer l’any 2014, 
d’aquell avanç fins ara ha madurat moltíssim i encara hi ha camp per recórrer, pot 
madurar molt més. Per exemple, atenent les peticions que hi havia, a la línia de 
plàtans que anava a la piscina, a la zona esportiva, aquella línia es mantindrà i també 



 

  83

s’ha replantejat també tot el que és la consideració que hi havia d’inici de Camp de 
Mart, perquè vam veure que realment no agradava i hi havia terreny per poder 
recórrer. 

De fet, aquesta és la línia del Govern: escoltar i buscar sempre l’acord on sigui 
possible. Ho hem fet, ho fem i ho continuarem fent. I ho repeteixo, sembla que ningú 
pot negar el contrari, que aquesta ha estat una filosofia des del minut zero que hem 
anat atenent. 

Per tant, doncs, ens trobem davant d’una moció poc oportuna, i ho és ja d’entrada per 
això, perquè encara no tenim el document definitiu del pla especial. I ara mateix es pot 
interpretar que els grups que presenten aquesta moció, que els grups polítics que 
presenten aquesta moció gairebé sembla que es vulguin desmarcar d’aquesta línia de 
l’acord que hem anat seguint fins ara. Pel Govern i el regidor que els parla no quedarà; 
per tant, els demano de nou, seguiré reiterant aquesta petició de retirar aquesta moció. 

A més a més, una moció que sembla que no tingui en compte el que s’ha fet, el que 
s’està fent i el que s’ha anunciat que es farà. Vostès diuen que subscriuen aquesta 
moció, tenen voluntat de preservar la Devesa, i ho celebrem, però es pot donar a 
entendre, o fins i tot mal entendre, que aquesta no és la voluntat del Govern de la 
ciutat. ( . . . ) concreta em remeto, no només a les paraules, sinó també als fets. 

Amb relació als temes concretes que plantegen en el redactat de la moció: pel que fa a 
l’entrada de vehicles, és un tema que –com saben– ja està en marxa, ja sigui amb la 
instal·lació de barreres –amb algun sobresalt que hem tingut per aquí al mig, també 
s’ha de dir–, altres elements físics o la futura eliminació del que és l’aparcament dels 
dies de mercat a Camp de Mart. Aquella operació que va lligada a la nova zona verda 
que hi haurà al carrer Güell, al carrer Güell amb passeig de la Devesa, davant de la 
zona on hi havia l’antiga sala de ball. També el tema del mercat de marxants: el passat 
juny, si no m’equivoco, aquest Ple va aprovar sense cap vot en contra el nou 
reglament del mercat. I a més a més, la tinenta d’alcalde Plana ja ha anunciat –com 
vostès han dit– que passat festes s’obrirà el debat sobre l’emplaçament del mercat, un 
debat que sens dubte ha de comptar amb la participació dels marxants, que són els 
que tenen la parada i que treuen rendiment econòmic per a la seva vida quotidiana. 

Pel que fa a les fires i pel que fa a la fira, no només el pla especial planteja una 
reordenació radical –que n’hem de parlar, oh i tant que n’hem de parlar–, sinó que ja 
està fent passes per reduir l’impacte que generen sobre el parc. Hem plantejat i 
explicat, per exemple, un canvi d’ubicació de les caravanes dels firaires, un tema 
realment complex que no és flor d’un dia i que s’està treballant sense pausa. I per als 
espectacles que a la moció s’anomenen de gran format, dins del recinte de la Devesa, 
la Copa se’ns dubte, és l’espai que reuneix les millors condicions i així s’especificarà. 
A més, cal recordar que la resta de la Devesa ja resta sotmesa a un nou règim fiscal 
inexistent fins a dia d’avui. Això ho vam ordenar quan es va aprovar l’avanç, quan es 
va explicar l’avanç de les ordenances fiscals. 

Finalment, també cal dir una cosa: que aquesta moció té elements que poden semblar 
una mica contradictoris. Pot semblar que, d’entrada, mentre demanen que el pla 
especial defineixi un règim d’usos compatibles amb la preservació del parc, cosa que 
ja serà així, per altra banda, demanen desenvolupar tot el vigent pla d’usos, document 
que el pla especial derogarà. O una cosa o una altra, ja que no podem tenir dos 
documents amb els sentits redundants i fins i tot algunes coses contradictòries. És bo 
així saber que el pla especial tindrà més rang i anirà més enllà –responent al que 
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m’havien dit– del vigent pla d’usos, més quan s’ha d’acabar de desenvolupar amb un 
reglament i unes normes de gestió que entraran més al detall. 

Per tots aquests motius exposats, especialment per la necessitat de continuar fent el 
camí plegats, els demano de nou que retirin aquesta moció. El Govern de la ciutat 
entén que la Devesa és un afer de ciutat que transcendeix el mateix Govern, així com 
transcendeix els mateixos partits polítics, donin o no suport al Govern municipal. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si volen… 

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, els grups que 
hem presentat aquesta moció no la retirarem, perquè –com deia al principi– ens 
sembla que aquest és l’espai de debat i, per tant, retirar una moció vol dir renunciar al 
debat. Ens sembla oportú que el debat es formuli, que es plantegi, que cadascú 
expliqui, doncs, la visió i el posicionament que té amb relació a la Devesa. I, per tant, 
retirar la moció voldria dir renunciar al debat, i creiem que això és fer un flac favor a la 
funció i al paper primordial que ha de jugar aquest plenari. 

Miri, jo li recordaré una frase que està penjada actualment encara a l’apartat de 
memòria del Pla especial de la Devesa. La primera frase de la introducció diu: «El 
present document conté la memòria de l’avanç del Pla especial de la Devesa, on es 
formulen les propostes per a l’ordenació i delimitació dels diferents usos dins d’aquest 
àmbit del parc de la Devesa de Girona.» La primera frase de la primera memòria de 
l’avançament del pla, que és l’únic document del qual disposem, deia clarament que 
l’objectiu d’aquest document era delimitar els usos. Certament, durant tot aquest 
període –aquest document era de 2014–, fins la setmana passada, el que va estar 
repetint el Govern és que no es volia parlar d’usos, sinó que es volia definir només la 
forma física des d’un punt de vista urbanístic del parc de la Devesa i que el debat dels 
usos no era pertinent. Això es va repetir i es va repetir als membres de la plataforma, 
als grups de l’oposició. I fins la setmana passada, que no vam tenir coneixement, 
doncs, d’una carta que vostè mateix va enviar als membres de la plataforma, en què 
en aquell cas es diferenciava entre usos i activitats i que s’havia produït potser algun 
error, que el pla especial parlaria d’usos, però que no parlaria d’activitats diferenciant-
les, per dir-ho així, per un aspecte de categoria, no? Els usos són més genèrics i que 
les activitats són més concretes. 

He parlat amb experts que formen part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona i m’han explicat que els plans especials –i en aquest Ple se n’han aprovat un 
munt– poden regular usos, perquè de fet n’hi ha que només regulen usos, no?, i en 
aquest Ple se n’han aprovat. Poden regular usos, el que no poden és contenir 
informació no urbanística, que és el que passava en el cas del Pla especial del 
cànnabis, en què regulaven temes que no eren pròpiament urbanístics. Per tant, el pla 
especial pot contenir quins usos pot contenir la Devesa, pot allotjar la Devesa, no 
només de caràcter genèric i urbanístic, sinó també perquè afecten un bé que està 
catalogat, des d’un punt de vista de patrimoni, i que, per tant, és pertinent que el pla 
especial delimiti aquells usos que poden malmetre un bé patrimonial del qual s’està 
redactant un pla especial. Per tant, és pertinent, oportú i necessari, m’atreviria a dir. 

Per tant, 1, no retirarem la moció, ens sembla que aquest és l’espai per debatre-ho; 2, 
ens sembla oportú el que es planteja a la moció, perquè, d’acord, no hem vist el 
redactat definitiu o quasi definitiu d’aquest pla especial, justament per això, perquè el 
que se’ns demana des de la plataforma, i compartim plenament, és alguna garantia –i, 
per tant, l’aprovació d’aquesta moció en seria una– que aquest pla especial que 
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encara no hem vist en la seva forma definitiva recollirà que la Devesa no allotjarà usos 
que la poden malmetre, no? I, per tant, el que es vol és una certa garantia de dir: 
«Escolta’m, anem a influir sobre la redacció final d’aquest pla especial», i, per tant, el 
moment de fer-ho és ara i no ja quan estigui redactat, «per tal que tinguem una 
garantia, una prova que aquestes desorientacions que hi han hagut en tot aquest 
procés sobre què es vol fer amb la Devesa quedin clares i, per tant, ens serveixin per 
saber cap a on volem avançar.»  

Un exemple paradigmàtic és l’Escape in the Park, no? Aquest és un espectacle que es 
va allotjar no a l’esplanada de la Copa, sinó dintre del parc. Justament quan el que 
s’estava demanant és que no hi haguessin cotxes a la Devesa, que es fessin 
intervencions per tal de millorar-la, el que es fa és ubicar-hi un espectacle. Jo crec que 
aquesta decisió desorienta sobretot i espanta les persones que havien participat en el 
procés participatiu del Pla especial de la Devesa, els membres de la plataforma, de 
l’associació de veïns, però també els mateixos grups que presentem aquesta moció, 
perquè, d’alguna manera, desorienta. És a dir, això és una avançada del que es vol fer 
amb la Devesa, allotjar-hi espectacles de gran format en un lloc on no s’havien fet mai, 
amb tot el que això suposa? Per tant, si això era un indici de per allà on anaven les 
coses, el que fa això és generar temor.  

I, per tant, la moció té aquest origen i, per tant, el que intenta és esclarir i garantir que 
el pla especial no permetrà aquest tipus d’esdeveniments, no permetrà aquest tipus 
d’activitats que aporten, doncs, una gran afluència de públic i que, per tant, poden 
malmetre el mateix parc, no? 

Bé, per tot això, doncs, no retirarem la moció. Crec que el millor serà que en puguem 
acabar de parlar i votar. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, és per anunciar tan sols davant d’aquesta 
negativa, que lamentem, de no retirar aquesta moció i, si no, esperar, el vot en contra 
de l’equip de govern a aquesta. Però vull que quedi clar: per una qüestió purament de 
formes que no de fons. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, si els sembla, procedim a 
la votació. 

Vots a favor de la moció? 

Vots en contra? 

Senyor secretari… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, la moció 
que presenten conjuntament els grups municipals d’Esquerra Republicana - MES, 
CUP - Crida per Girona i Ciutadans perquè el Pla especial de la Devesa defineixi els 
usos d’aquest parc i inclogui només els compatibles amb la seva preservació, amb el 
vot en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres i 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot a favor 
dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre. 

(Alguns aplaudiments.) 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots en contra: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 

Vots a favor: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

 

18. Moció que presenta el Grup municipal ERC-MES per a la instal·lació de més 
lavabos públics a la ciutat de Girona 

La manca de lavabos públics és un factor generalitzat a moltes viles i ciutats de 
Catalunya, també a Girona. Més enllà dels equipaments municipals, a la nostra ciutat  
només disposem de 7 lavabos públics, la majoria dels quals, per cert, estan ubicats al 
centre. 

En situacions de necessitat fisiològica urgent, doncs, accedir a un lavabo es pot fer  
difícil. Aquesta situació és especialment complicada per alguns col·lectius específics  
com  ara  les  persones  grans,  els  infants,  les  dones  embarassades  o per als afectats 
per algun tipus de dolència com ara la malaltia del crhon o la del colon irritable. 

Els lavabos públics també són útils en alguns moments com ara pels esdeveniments  
intensius com Temps de Flors o per les festes  populars. En aquests  darrers  casos,  
les necessitats fisiològiques dels ciutadans es realitzen algunes vegades a la via 
pública. Tot i que existeixen sancions  municipals  per combatre-ho, creiem que seria 
molt més útil apostar per la prevenció i instal·lar més lavabos públics. 

Per últim, aquesta necessitat es deixa moltes vegades en mans dels establiments de 
la restauració. Tot i que trobem locals amb molt bona voluntat, aquesta no és la  
seva tasca específica. En la majoria dels casos, però, la persona està obligada a 
consumir per poder fer ús del lavabo. 

Per totes aquestes raons, creiem del tot necessari la instal·lació de més lavabos 
públics a la ciutat de Girona. No és la voluntat dels signants de la moció establir una 
proposta tancada de com han de ser concretament tots els elements de la prestació 
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d'aquest servei, sinó que volem sobretot que es prengui el compromís polític 
d'avançar, com ja hem dit, en la instal·lació de més lavabos públics. 

Per tot l'exposat, s'efectua la següent 

1. Estudiar quines són les zones de la ciutat mancades de lavabos públics escoltant les 
demandes de comerciants, veïns i col·lectius diversos. 

2. Estudiar quina és la millor manera de prestar aquest servei tenint en compte 
criteris de privacitat, higiene, senzillesa i accessibilitat. 

3. A partir de les conclusions dels estudis plantejats en el punts 1 i 2 dels presents 
acords, procedir a la instal·lació de lavabos públics de caràcter fix a la ciutat de 
Girona. 

4. Estudiar la gratuïtat del servei, o en tot cas, preveure bonificacions o exempcions per 
a alguns col·lectius específics com ara la gent gran. 

5. Preveure adequadament la instal·lació de lavabos públics de caràcter temporal en 
alguns casos específics, com ara en motiu de grans esdeveniments o de gran 
afluència de persones. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la divuitena 
moció, que presenta el Grup Municipal d’Esquerra - MES, i substanciarà la moció la 
senyora Roca. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Aquesta és una moció molt senzilla que parla sobretot de ciutats civilitzades, eh? En 
concret, dels lavabos públics que ha de tenir una ciutat que es digui i que vulgui ser 
civilitzada i moderna. Totes les ciutats ho volen ser, de civilitzades i de modernes i de 
cultes també, però a la pràctica, en general, solen ser gasives a l’hora de posar a 
disposició dels ciutadans lavabos públics, eh? 

Per exemple, només perquè se’ns facin una idea: Barcelona, la ciutat de Barcelona té 
trenta-cinc lavabos públics, i tots a Ciutat Vella. O sigui que toca a un lavabo per cada 
45.000 habitants. És una misèria. Donosti, en canvi, en té vint-i-dos, cosa que vol dir 
un lavabo públic per cada 8.000 habitants. Girona està al mig d’aquestes dues ciutats, 
eh?: té set lavabos públics, un per cada 15.000 habitants. Però d’aquests set lavabos, 
cinc són al Barri Vell, un a Domeny, que és nou, fa tres anys que hi és, i un a Vista 
Alegre, als jardins del Pablito, del fotògraf Pablito. Per tant, són lavabos que estan 
posats, sembla que estiguin posats per a la gent de fora, perquè en els barris on no hi 
ha gent de fora, no hi ha lavabos públics. 

Com que la necessitat hi és, ningú no pot discutir que les persones al llarg del dia, 
doncs, necessiten anar al lavabo moltes vegades i hi ha pocs lavabos públics –tothom 
sap que els bars acaben fent…, tenen molt bona voluntat i acaben fent, doncs, 
aquesta funció–, però tots sabem que no és responsabilitat dels bars tenir a disposició 
seva els lavabos públics. A més a més, en moments de grans aglomeracions de gent: 
fires, concerts, festes populars, Temps de Flors, etcètera, moltes vegades els vianants 
acaben orinant al carrer. Per tant, més lavabos, doncs, tant fixos com mòbils, 
puntualment evitarien aquesta pràctica no desitjada. 
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El que el nostre grup d’Esquerra - MES demanem és que estudiïn amb els veïns les 
zones de la ciutat on manquen lavabos públics, que estudiïn també quina mena de 
disseny és el més apropiat per aconseguir els lavabos que siguin higiènics, que siguin 
privats, que siguin accessibles. I que amb aquests dos estudis, doncs, instal·lin els 
lavabos fixes que pertoquin a la ciutat i que, a més a més, tots els lavabos mòbils en 
els dies de grans aglomeracions. 

I al punt número 4, parlem d’estudiar també la gratuïtat total o parcial dels lavabos 
públics. Hem vist que a totes les ciutats hi ha, doncs, tota mena…, hi ha lavabos que 
són públics, hi ha lavabos que són privats, hi ha lavabos que són privats…, vull dir, 
gratuïts per a la gent que són ciutadans, els altres han de pagar una quantitat molt 
petita, etcètera. 

Això és el que demana aquesta moció. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, jo aniré molt ràpid. Té tota la raó, senyora 
Roca, i, per tant, nosaltres hi donarem suport. A més, crec que plantegen la moció 
d’una manera molt adequada i és dir estudiem com ho podem fer, a quins barris ho 
hem de fer, amb quina periodicitat anem posant en funcionament i, després, també, 
doncs, si aquest servei ha de ser gratuït, no ho ha de ser, si ho ha de ser per a tots els 
col·lectius o només per a aquells col·lectius que considerem.  

Per tant, en aquest sentit, creiem que és necessari. Efectivament, tenim un dèficit amb 
relació al que vostès demanen, que són lavabos públics. És veritat també que en 
moments d’aglomeració sí que es fan alguns passos, però que després quan passen 
aquests moments de setmana gran de la ciutat, doncs, tornem a la situació o al punt 
de partida, que no és el més idoni, com el que tenim actualment. 

I, com deia, està ben plantejada, perquè no demanen o no diuen: «Escolti, els 
col·loquem aquí, aquí, aquí i allà», en funció del que en algun moment han pogut rebre 
alguna demanda, que tots l’hem rebuda, sinó que parlen, doncs, d’això, d’estudiar la 
millor ubicació per donar un millor servei. 

Per tant, simplement dir que nosaltres hi votarem a favor. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s):  Gràcies, alcaldessa. Girona és i ha de seguir sent 
una ciutat còmoda, una ciutat que anticipi solucions a les necessitats dels nostres 
conciutadans i ha de ser permeable als requeriments dels habitants, però també dels 
visitants. 

La presència actualment de només set lavabos públics, com vostè ha dit, denota una 
manca d’inversió en aquest tipus de facilitat. Tant els turistes com els habitants, creiem 
que han de poder disposar de lavabos alternatius als dels comerços o als dels 
establiments d’hostaleria, més enllà dels que poden trobar als seus domicilis o als 
hotels d’estada. 

Però si l’Ajuntament ha de facilitar aquests dispositius, també a l’usuari se li ha de 
demanar cura en el seu ús. L’Ajuntament no ha de guanyar diners amb aquests 
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dispositius, però entenem que tampoc ha de ser una despesa que per l’ús de pocs 
acabin pagant tots els ciutadans. 

Creiem i, per tant, proposem l’estudi de la realitat de la ciutats, dels usos i ubicacions i 
de la possibilitat que les cabines funcionin amb un sistema de pagament que garanteixi 
i sufragui el manteniment i la reposició. 

Creiem que s’hauria d’estudiar la implantació d’aquestes cabines amb la gratuïtat per 
als residents. Cabines que fossin preparades per a les necessitats generals, estudiant i 
solucionant els requeriments de les persones amb mobilitat reduïda.  

Girona ha de ser una ciutat moderna que faciliti la vida als residents i doni resposta a 
les necessitats més enllà de la ubicació puntual per a les grans concentracions, com 
poden ser les Fires o pot ser Temps de Flors. Creiem que aquesta és una proposta 
molt interessant que pot aportar grans beneficis per a la ciutat i, per tant, nosaltres hi 
votarem a favor. 

Gràcies.       

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyora Costa… 

Sra. Ester Costa Fita  (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo 
no vull repetir-me en el que han dit la senyora Veray i la senyora Pujola, però jo 
afegiria que nosaltres proposem i, de fet, demanem que els lavabos de centres cívics i 
altres dependències municipals siguin públics i que d’això se’n faci difusió a la ciutat, 
eh? Jo, per exemple, en una ciutat alemanya al lavabo vaig anar a la biblioteca i m’hi 
van acompanyar. Vull dir que no inventem res, simplement copiem algunes coses que 
hem vist en altres llocs i que poden funcionar. 

I aquest estudi, demanem que sigui ràpid i que prenem solucions al més aviat 
possible, perquè sí que és cert que si mirem el mapa de lavabos públics a la ciutat, 
estan tots allà mateix i la ciutat dóna per a molt. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Ribas… 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Hem perdut una 
mica el conte, eh?, perquè sí que, efectivament, són cinc al Barri Vell, però són cinc 
més a fora, perquè són Devesa, Can Gibert, Domeny, Santa Eugènia i la plaça del 
Barco. És a dir, són lavabos públics que tenim a disposició dels ciutadans molt més 
enllà dels set que estaven anomenant ara aquí, és a dir, n’hi ha no gaires més, però 
n’hi ha més dels que s’havien anomenat fins ara. 

Li he dir que és un tema complex i difícil de destriar una solució. No sé si ho 
recordaran, a la passada legislatura, en aquell moment jo assumia la responsabilitat de 
la Regidoria d’Urbanisme, i vam plantejar la reforma a la plaça Sant Domènech amb la 
construcció d’un lavabo públic en el Barri Vell, perquè ens havia arribat una demanda 
del Barri Vell d’un lavabo. I, en canvi, finalment, els veïns es van manifestar totalment 
contraris a aquesta realitat, i això va fer iniciar una nova reflexió de realment de com 
havíem d’actuar. 

L’enfocament de l’equip de govern, que a través de la UMAT –el regidor responsable 
és aquí present–, doncs, ja té l’encàrrec per part de l’alcaldessa d’analitzar justament 
el que estava dient el Grup de la CUP, és a dir, primer de tot treballar amb el que 
serien els… (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció) –carai, que ràpid que ha passat això–, els equipaments públics, és a dir, 
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centres cívics, com altres equipaments públics, perquè posin a disposició del 
ciutadans, doncs, també els serveis perquè en puguin fer ús. 

Sí m’agradaria però dir que és el que ens fa dubtar envers la moció, no tant el fons del 
que diu la moció, però sí que ens fa dubtar, i ens plantejàvem el vot en si mateix, és 
que barregen coses molt diferents. Per exemple, tot en el tema de la malaltia de chron 
i el còlon irritable, sap vostè que ja es va arribar a un acord amb els establiments que 
permeten que la gent hi pugui anar. Per tant, és un tema en el qual ja s’ha posat fil a 
l’agulla i ja s’ha resolt.  

En el tema dels grans esdeveniments, li puc assegurar que tant la senyora Palau, la 
senyora Isabel Muradàs com jo podríem dir que som els que fem esdeveniments, ja 
siguin esportius o culturals, tenim molt clar –perdó, i la Glòria Plana– que la normativa 
en el moment actual ja obliga a instal·lar els lavabos. És a dir, ja no és una qüestió de 
si ho fem o no ho fem, sinó que la normativa imposa que en un concert, sigui a la 
Devesa o sigui a un altre o a qualsevol altre espai de la ciutat de Girona o una activitat 
esportiva, doncs, ja hi ha d’haver els lavabos. Temps de Flors en col·loca.  

Per tant, hi ha una barreja del que és normativa, que ja ho imposa, altres coses que 
s’han tractat, altres coses que hem d’apuntar i millorar, perquè compartim 
perfectament l’aspecte dels centres cívics d’obrir aquests equipaments. Però, després, 
la reflexió que hem de fer és realment, si és necessari, en quins espais aquest lavabo 
hauríem de comprar nou, instal·lar nou, quin tipus de lavabo. Hi ha la problemàtica –
com vostè sap– de la gent que es queda a vegades a dintre tancada, haurien de ser 
aquells lavabos que s’obren automàticament. És un tema difícil i complex d’esbrinar. 

Això ens fa, doncs, que en l’equip de govern, quan parlàvem, nosaltres ja teníem la 
idea clara que a través de la UMAT havíem de treballar aquest tema i que ens 
plantejàvem una resposta quant a la moció de plantejar una abstenció en el sentit que 
anàvem a treballar en aquesta qüestió.  

Li dic que no és fàcil, que s’han barrejat molts de conceptes diferents, però que en 
realitat ja hi estem treballant i la voluntat és donar una sortida primer analitzant el que 
tenim. D’acord? 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Sí, si em permet, si els veïns no volen 
lavabos, no posarem lavabos. Jo he començat dient que s’ha d’estudiar en cada cas, 
en cada barri, eh?, si realment, doncs, hi ha una necessitat i s’ha d’estudiar la ciutat en 
conjunt. Aquesta és la primera cosa. 

La segona és que jo he tret que a Girona hi ha set lavabos públics del web de 
l’Ajuntament; per tant, si n’hi ha més, poseu-los-hi, perquè, si no, la gent no els sabrà 
trobar. Fins i tot hi ha un apartat que diu: cercador de lavabos públics, i allà en diuen 
set, no diuen tots els que vostè ara ha dit. 

I, per acabar, la qüestió dels centres cívics i altres equipaments, que és molt 
interessant, però a quina hora tanquen les biblioteques, eh? I a quina hora obren les 
biblioteques i els centres cívics? És a dir, a la nit, per exemple, quan tu véns de sopar 
o així, si has d’anar al lavabo, els centres cívics estan tots tancats i, llavors, t’has de 
refiar d’aquests set o més que vostè diu. I els caps de setmana evidentment que els 
centres cívics també són tancats els diumenges. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Doncs, si els sembla, 
procedirem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Senyor secretari… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, la moció 
presentada pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES per a la instal·lació de 
lavabos públics a la ciutat de Girona, amb els vots a favor dels grups municipals 
d’Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres i Partit Popular, 
integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Convergència i Unió, 
integrat per deu membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Abstenció: 

Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 

A favor: 

Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet.  

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

Grup Municipal  C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, doncs, a la part 
de control. Si hi ha alguna… Sí? Senyor Salellas… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Cinc preguntes referents a la part de control. La primera és que hem pogut veure que 
hi ha un decret amb una subvenció de 59.000 euros a l’entitat Manaies de la ciutat de 
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Girona per a dues activitats concretes: una la cavalcada de Reis i l’altra la processó de 
setmana santa. La pregunta seria: entenem que amb aquesta subvenció es dota i no hi 
hauran més subvencions per a cap de les dues activitats. Seria la primera pregunta 
referent a això. I la segona és si ja que donem una subvenció de 59.000 euros per a 
aquestes dues activitats, especialment en el cas de la cavalcada de Reis, si s’ha fet 
algun pas en algun sentit, per tal, doncs, que puguem o que la gent de Girona tingui de 
forma més fàcil accedir a la participació. Perquè ens trobem encara avui en dia que si 
un –i jo he fet l’experiment– com a ciutadà normal entra en el web i busca com 
participar en la cavalcada perquè em fa molta il·lusió i tot això, doncs, no trobo la 
fórmula a la pàgina web, per exemple. I tots sabem, i els que som aquí, si més no, tots 
sabem com funciona la cavalcada de Reis, sabem que funciona amb uns altres 
mecanismes. I ja que hi posem una subvenció pública i és la cavalcada de tot Girona i 
hi ha moltíssima gent que li agradaria participar-hi en algun moment de la seva vida, 
saber si s’ha previst que amb aquesta subvenció hi vagi també un canvi de model. 

La segona pregunta és que hem vist que en els propers dos anys destinarem 450.000 
euros a mitjans de comunicació de la ciutat. Concretament, TV Girona, El Punt Avui i 
Diari de Girona. Estem parlant de gairebé mig milió d’euros en dos anys. Ens 
agradaria saber si aquesta és una xifra que és la mateixa que en altres ocasions, si 
consideren realment que és l’adient o potser hi hauria d’haver un canvi en aquest 
sentit, ja sigui de reducció potser de la partida pressupostària en un moment, doncs, 
en què ara que vénen pressupostos es podrien buscar altres espais més prioritaris. Si 
més no, no dic que no hi hagi d’haver-hi subvencions a mitjans, però sí que potser la 
partida és excessiva. 

En tercer lloc, hem vist que s’ha fet també a través de decret el que és demanar la 
creació d’un catàleg de productes turístics esportius a la ciutat de Girona, no?, com a 
ajuntament fem el catàleg de productes esportius de la ciutat de Girona. Un valor de 
7.190 euros. No sé si és des de l’Ajuntament que s’ha de fer això. Ens agradaria que 
ens expliqués la motivació exacta darrere d’aquest catàleg. I sobretot preocupat al 
mateix temps pel que vaig sentir a la presentació que ens va convidar la senyora Plana 
ara fa quinze dies en el tema de la bici i del PEC ( . . . ) en què hi havia, doncs, un 
empresari que deia: «Bé, nosaltres som els que hem pagat per tenir l’etiqueta i 
paguem els impostos de turisme esportiu i un any després ens ha servit absolutament 
per res, pagar.» Ho va dir així, no ho vaig dir jo. Va dir: «Nosaltres hem cregut això de 
la destinació turística esportiva, hem pagat el que havíem de pagar i un any després el 
cert és que ens plantegem si hem de pagar o no, perquè no ens ha servit de res.»  

Llavors, m’agradaria saber si anem posant coses, anem inventant coses, però, llavors, 
ni la gent del sector que se n’hauria de veure beneficiada no s’hi veu. 

La quarta pregunta és referent també a la senyora Muradàs, m’haurà de respondre 
ella, és que hem vist que el trial indoor l’han subvencionat a través d’una subvenció a 
dit de 17.999 euros. Mirin, nosaltres per definició no ens sembla adequat fer 
subvencions de 17.999 euros, que estan fetes i es veu perquè no surti 18.000 i ho 
hagin de posar a una concurrència pública. Es veu. Si no, no li posarien 17.999. No em 
crec que sigui just la xifra que necessiti l’empresa en concret per poder fer l’acció. Vull 
dir, si realment s’ha de fer i vostès aposten pel trial indoor per Fires, bé, parlem-ne i 
fem-ho a través d’una concurrència pública o com s’hagi de fer, però no ho amaguin 
rere una subvenció de 17.999 euros. 

I l’última, és que hem vist que Trargisa acumula un dèficit del 2015 de més de mig 
milió d’euros. I, evidentment, això lligat amb tota la preocupació que ja vam expressar 
de l’informe i de tot el que ha anat sortint, és clar, quan llegim que una societat 
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municipal acumula un dèficit de més de mig milió d’euros el 2015, però el 2014 era de 
600 i escaig mil, el 2013 similar i tot. Home, ens preocupa. És aquest a mitjà termini el 
plantejament que ens fem, que la societat municipal tingui aquests dèficits acumulats 
cada any o hi ha un plantejament de canvi a mitjà termini? 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Algun altre tema de control? 
Senyora Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, també algunes preguntes amb 
relació a diversos decrets que hem pogut consultar. En primer lloc, hem vist que es 
destinaven, doncs, cinc mil euros a unes jornades que es van anomenar Girona de les 
Solucions, i ens agradaria realment que ens expliquessin què van aportar aquestes 
jornades a la ciutat i com motiven el fet que s’hi hagin destinats aquests cinc mil euros 
per a aquestes jornades. Perquè, sincerament, més enllà que a més a més es van 
realitzar en un 25 de novembre, que em sembla poc oportú, que és el Dia Internacional 
contra la Violència de Gènere i no hi havia molt actes en aquest àmbit, però més enllà 
d’això, ens agradaria realment saber com expliquen unes jornades que, a més a més, 
doncs, hi havia al voltant d’una trentena o una cinquantena potser de ponents en un 
matí; per tant, sincerament, em sembla que el debat de fons era difícil de fer-lo en 
aquest espai. I, per tant, bé, una mica com justifiquen l’interès per a la ciutat 
d’aquestes jornades, que per al que sí que sabem que van servir és perquè diversos 
regidors de l’equip de govern concretament, doncs, expliquessin diverses coses a la 
gent que els volia escoltar. 

I ens preguntàvem també si hi tenia alguna cosa a veure el fet que l’entitat que ho 
organitzava o al capdavant d’aquesta entitat o vinculada a aquesta entitat hi hagués 
una persona que actualment, doncs, està treballant com a càrrec de confiança en 
aquest Ajuntament. 

També hem vist que es destinaven 6.200 euros a les retransmissió de diversos plens a 
TV Girona. També ens preguntem com és que això ho assumeix l’Ajuntament, tenint 
en compte que des de l’Ajuntament ja disposem d’un sistema de streaming, com avui, 
per exemple, en Lluc ha posat sobre la taula des d’arreu de l’Estat poden veure els 
plens. Doncs, què justifica que en determinats moments decidim invertir una quantitat 
de diners considerable perquè això es retransmeti per la televisió de Girona, perquè 
ens preguntem si la rellevància d’aquests plens la marquem nosaltres o la marca, en el 
cas de TV Girona, doncs, el criteri periodístic, que valora quin ple és més o menys 
rellevant i, per tant, des de la mateixa televisió decideixen retransmetre’l o no, com ens 
sembla que seria lògic. 

També ens agradaria saber…, hem vist que ja s’ha iniciat aquest punt de monitoratge 
de la biblioteca…, bé, del punt de lectura de la Casa de Cultura, i, llavors, voldríem 
també que ens expliquessin per a quan està prevista la biblioteca. I en aquest cas, 
quan es faci efectiu el trasllat de la Biblioteca Ernest Lluch a la Casa de Cultura com 
estava previst inicialment, en quin moment, doncs, també hi haurà, per tant, un punt de 
lectura o si es preveu, en tot cas, un punt de lectura a l’espai on actualment s’ocupa la 
biblioteca. O és que si han descartat absolutament el trasllat de la biblioteca. Ens 
agradaria saber-ho, quines són les previsions. 

També hem vist… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pèlach, prové d’algun 
decret això de la biblioteca? 
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Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, sí, sí, del tema del monitoratge. 
(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Del punt de lectura. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Exacte. Per tant, veiem que es fa 
aquesta inversió, ens agradaria saber per què es fa aquesta inversió quan l’opció 
inicial era la del trasllat de la biblioteca. Doncs, que ens ho expliquin. 

També hem vist un decret en el qual s’assumeix per part de l’Ajuntament el cost 
d’instal·lar…, un cost de 3.500 tanques… –perdó–, 3.500 euros per instal·lar cent vint 
tanques a la Devesa, precisament, arran de l’esdeveniment Escape in the Park, i ens 
agradaria saber per què, precisament, en un ple recordo haver preguntat al regidor 
Carles Ribas o, com a mínim, va respondre vostè, amb relació a les despeses que 
s’assumien des de l’Ajuntament, i en aquell moment va negar rotundament que 
s’assumissin diverses despeses per part de l’Ajuntament, sinó que era l’organització 
que assumia totes les despeses ocasionades per l’esdeveniment i, llavors, avui ens 
trobem amb aquest decret. Ens agradaria que ens ho expliqués. 

També –finalment–, ens ha sobtat veure que la contractació, l’encàrrec que s’ha fet 
només per sis mesos a una professional externa ( . . . )  per a un projecte per atendre 
fills i filles de dones amb violència masclista. Això recordo que és una moció que es va 
aprovar el febrer del 2015, enteníem que el lògic, tenint en compte que era un servei, 
doncs, que es pretenia oferir, i entenem que amb estabilitat a l’Ajuntament, entenem 
que el lògic és que passi un procés de selecció, que hi hagi un procés de selecció 
perquè es contracti una persona per fer aquesta feina. No entenem el perquè això es 
fa a través del que nosaltres entenem que és una fórmula de fals autònom contractant 
una persona per únicament sis mesos i fent un encàrrec professional, que, a més a 
més, casualment hem pogut veure que és una persona que va quedar segona en un 
altre procés selectiu anterior per a una plaça de psicòloga. Llavors, ens sembla encara 
més casualitat, diguéssim, que una persona que va optar per tenir un contracte laboral 
ara se li digui en una altra situació que sí, però a través d’aquesta fórmula de fals 
autònom. Llavors, ens agradaria també que ens ho aclarissin. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, només amb referència a un decret en el qual 
vam poder constatar que l’Ajuntament de Girona va assumir la despesa de l’estudi per 
poder construir la marquesina famosa entre el vestíbul de l’estació de l’AVE i l’estació 
de Renfe. S’enderrocarà el finger, es construirà la marquesina. Vam acordar que 
l’Ajuntament assumís el cost de la construcció de la marquesina, però el que no 
sabíem és que a més a més Adif ens faria pagar l’estudi per poder-la construir, no? I, 
bé, només era preguntar amb relació a aquest decret. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, gràcies. Senyora roca… 

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Sí, moltes gràcies. Nosaltres hem vist 
un decret d’Alcaldia que diu que l’Ajuntament ha contractat una empresa que és 
Teknecultura per a l’anàlisi de dades per als desenvolupament de nous públics 
culturals, eh? Això es fa, diu el decret, en el marc dels treballs de redacció del mapa 
cultural de Girona, que fa una altra empresa que es diu Bissap Consulting. És molt 
important tant el mapa com els nous públics culturals. Ara bé, resulta que financen una 
part de l’estudi amb el pressupost de cultura als barris, que és una partida que –com 
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tots vostès saben, perquè ho hem posat aquí en el Ple moltes vegades– vam pactar 
amb el nostre grup, és a dir, nosaltres els donàvem l’any passat suport per als 
pressupostos i vostès complien, no? I, evidentment, en aquesta partida de cultura als 
barris ara ja no queda res, segur que no queda res, perquè s’ha pagat l’estrena de Joc 
de Trons, s’ha pagat el concert de Celtas Cortos de Sant Jordi i una part va anar 
també a biblioteques de barris.  

I, bé, nosaltres ho hem dit i ho repetirem a cada ple: la cultura als barris ens sembla 
molt important, ens sembla importantíssim que hi hagi cultura a Pont major o a Sant 
Narcís, a Vila-roja, etcètera. I, la veritat, jo li he de confessar, senyor Ribas, que no em 
pensava que es poguessin incomplir els pactes d’aquesta manera, impunement i, a 
més a més, amb un cert cinisme. Perquè a vostè li varen fer una entrevista, em penso 
que era abans-d’ahir, i el periodista li deia: «Sovint li hem sentit a dir que voldria 
descentralitzar l’oferta cultural als barris més perifèrics.» I vostè contesta: «Sí, sí, 
Girona és una ciutat que necessita ser teixida i cosida, hi ha determinats espais que 
han quedat sobrepassats per un excés d’oferta, crec que la cultura no ha de tenir límits 
ni fronteres i s’ha de fer extensiva.» Vostè deia això, però, en canvi, fa una altra cosa 
completament diferent.     

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  D’acord. Respecte a la 
cavalcada i els manaies, senyora Palau. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Lluc Salellas, 
evidentment, ja sé que el que li diré no li agradarà, però aquest pagament, aquest 
decret és una cosa que ja s’arrossega de fa anys. Jo crec que no dic re nou que de 
tots és conegut que tant la cavalcada de Reis com la processó de setmana santa, 
doncs, corre a càrrec o qui se n’encarrega d’organitzar-ho en tot el seu context són els 
Manaies. El que nosaltres des de l’Ajuntament el que fem és el suport més logístic en 
certes coses puntuals. I això és així. Ja sé que ara podem dir «el que es fa sempre no 
vol dir que s’hagi de continuar fent», però a dia d’avui és com s’ha anat fent i com 
aquest any 2016 es farà i la processó per al 2017 es farà. Ens podem plantejar altres 
models, evidentment, però és com es fa.  

Qui tria les persones que surten a la cavalcada, evidentment, és qui ho organitza, que 
són els Manaies. Ells trien tres persones, les figures més importants, persones que ells 
creuen que per motius significatius han de ser aquest any les tres persones que 
lideren la cavalcada, igual que els patges, eh? Estem parlant dels patges de la 
cavalcada de la ciutat. Quan estem parlant dels patges que aquest anys, doncs, com 
altres anys aniran a recollir les cartes dels nens als diferents barris, qui els tria són les 
associacions de veïns, i els que van a recollir les cartes dels nens que estan malalts a 
l’Hospital Trueta també depenen dels Manaies. 

Això és el que hi ha. Evidentment, jo l’entenc a vostè i potser sí que hauríem de fer 
aquest tema més participatiu, potser sí. Però n’hem de parlar. A hores d’ara és 
responsabilitat d’aquesta entitat, que són els Manaies, qui ho organitza, qui decideix, i 
nosaltres el que fem és el suport econòmic perquè puguin tenir lloc a la nostra ciutat 
aquestes dues manifestacions, totalment diferents, en diferents èpoques de l’any, i els 
donem aquest suport econòmic i logístic, en certa manera. Però les decisions 
importants, diguem-ho així, depenen d’ells en aquest moment.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, guaiti, jo també 
me vaig informar fa temps, perquè també me feia il·lusió formar part de la cavalcada i 
és veritat que te permeten inscriure’t en una llista, una llista d’espera llarguíssima, 
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perquè a moltíssima gent li fa il·lusió. Doncs, miri, tampoc no me va tocar. I per 
diverses vegades i no m’ha tocat. I fan una llista en què realment qualsevol ciutadà de 
tot Girona s’hi pot apuntar, s’hi pot inscriure. 

Jo ja li dic que és així, perquè jo també vaig fer-ho. (Veus de fons.) Escolti, jo li ho dic, 
hi ha una llista en la qual es pot inscriure, que hi ha una llista d’espera i que, guaiti, el 
que s’apunta primer, doncs, suposo que en tindrà més dret. No és un diàleg això, jo li 
contesto. Li pot agradar o no li pot agradar, però jo li contesto que hi ha una llista 
d’espera i que funciona així. I que s’hi pot inscriure qualsevol ciutadà de tot Girona. I 
això és així. I si no ho veu així, doncs, no ho sé, ho lamento. 

Quant al tema de la xifra de comunicació: estem en xifres absolutament similars a 
municipis i poblacions del país. Està clar que aquesta inversió en comunicació, jo 
suposo que tothom entén que forma part de la publicitat del nostre consistori i també 
de la publicitat de tots els serveis i, per tant, que beneficia tota la societat. Aquí no hi 
ha anuncis, no ho sé, del Pdecat. No ja, però vull dir que quan estem parlant de més 
participació, de més transparència, que els joves vagin a les activitats culturals, que els 
petits vagin als tallers de no sé què, que els grans vagin a les biblioteques, que es fa 
una jornada de no sé què, que existeix el Centre de Protecció de la Dóna i que tal, tot 
això s’ha de comunicar, i això val diners. El que sí que és cert és que del 2015 al 2016 
es va reduir una mica. I ara es mantindrà i és així. Però que no és propaganda, que no 
és propaganda, com han dit, vull dir que són serveis que és imprescindible que se 
comuniquin. Perquè ja farem molt de fer molts serveis si no els comuniquem i la gent 
no sap que els fem. Per tant, és igual d’important fer el servei que comunicar-lo, 
perquè, si no, no hi ha usuaris per rebre aquest servei. 

Per tant, nosaltres no reduirem en aquest sentit la comunicació, perquè creiem…, és 
més, tant de bo poguéssim ampliar-la, però no podem, perquè hi ha moltes altres 
necessitats, està clar –està clar. Però la veritat és que quan organitzes activitats 
culturals o de jornades de coneixement o de…, doncs, te fa una mica mal de cor que 
encara no hi hagi prou gent. Doncs, és veritat, i potser no hem comunicat prou bé. 

Que els pressupostos participatius, doncs, no siguin prou participats, ens sap greu. 
Doncs, potser hem de comunicar més encara. No ho sé, en molts sentits a vegades 
penso, sincerament, –sincerament li ho dic– que hauríem de comunicar més encara. 
Però és cert que, guaiti, els recursos són limitats i que s’ha de trobar sempre l’equilibri. 
I crec que l’hem trobat, eh? 

Quant al catàleg de productes esportius… 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Quant al catàleg de productes esportius, 
comentar que –com bé ja saben vostès– des de l’Ajuntament es va constituir una 
comissió de la qual formen part tots els sectors de l’àmbit esportiu i també de l’àmbit 
de l’hostaleria, i en aquesta comissió es va explicar a tothom totes les accions que es 
portarien a terme. Ara, abans de final d’any, ja tenim la data prevista per a la comissió, 
passar comptes amb la comissió de tot el que s’ha fet des de l’Ajuntament. Perquè 
nosaltres considerem, ja que hem estat els que hem impulsat la certificació de la 
destinació turística esportiva, ens sentim responsables que hi hagi aquest impuls de 
tenir no només un catàleg de productes. Sí, jo defenso que nosaltres hem de 
promoure aquest catàleg de productes. Si no ho fem nosaltres, no sé d’on més pot 
venir aquesta iniciativa per fer un catàleg de productes de tot el que s’està fent a 
Girona en aquest àmbit. Per tant, jo no hi veig el problema, sinó tot al contrari, 
absolutament, perquè justament és destacar Girona tot el que pot oferir, perquè ara 
mateix no és conegut. Això punt número 1. 
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Punt número 2, que l’Agència Catalana de Turisme faci pagar a tots els establiments 
que establiments que estan certificats una quantitat des de l’any 2016, em sembla que 
és, des d’aquest any, és una qüestió que nosaltres quan ens vam certificar 
desconeixíem, perquè no hi era, aquesta quantitat. Una cosa és el que fa pagar 
l’Agència Catalana de Turisme i l’altra és el que es fa des de la comissió i el que 
s’impulsa des de l’Ajuntament. Per tant, el que estava dient aquesta persona que vostè 
diu, i, efectivament és així, és que ha pagat aquesta quantitat, alguns altres 
establiments encara no ho han fet i des de l’Agència se’ls reclamarà, per tant, ho han 
de fer tots si no volen que estiguin descertificats. Però això no té res a veure amb les 
qüestions que nosaltres impulsem des de l’Ajuntament. I una d’elles, per exemple, és 
el catàleg aquest que vostè esmentava. 

A partir d’aquí, evidentment, si hi ha algú que no se sent prou còmode o que pensa 
que no s’està fent prou, és molt lliure, evidentment, de donar-se de baixa i 
descertificar-se; no hi ha pas cap obligació per banda de ningú. 

Gràcies.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Quant al trial 
indoor… 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): En aquest cas haig de dir que sí que és 
cert que aquesta és la quantitat. Sincerament, no hi ha cap intenció de res, però, bé, 
en tot cas… No, no, li ho dic sincerament, perquè pot mirar les quantitats dels anys 
anteriors. Però, bé, en tot cas, el que sí farem és complir estrictament la legalitat i, per 
tant, si això s’ha de fer en un concurs… O sigui, no estem fent res que no s’hagi fet no 
des de fa set anys, sinó de fa molts més. I, a més, amb l’única, diguéssim, entitat que 
ho està fent. Però no es preocupi, que si això ha de sortir a concurs, sortirà a concurs, 
no hi ha pas cap problema. Ni un. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. De Trargisa… 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Sí, veritablement, 
vull dir, doncs, a l’exercici passat hi ha una pèrdua de 500.000 euros, que va ser 
aprovada en el seu moment pel Consell d’Administració que hi havia en aquell 
moment. Així i tot, qualsevol activitat sempre és millorable i, per tant, des de fa unes 
mesos estem treballant en la revisió total de l’activitat i funcionament de l’empresa 
diferenciant, doncs, el que és incineradora i depuradora. 

A més a més, per banda d’Intervenció, vull dir, doncs, s’està fent una auditoria tant 
econòmica com operativa. I fruit d’aquest treball d’aquests mesos, ja estem prenent 
decisions i introduint alguns canvis. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Quant a Girona 
de les Solucions, és veritat que va ser una proposta que va venir a Alcaldia. Ens va 
semblar…, concretament a mi me va semblar molt interessant quan se’ns va fer 
aquesta proposta, perquè es tractava de donar un tomb una mica a l’imaginari de les 
persones i així com en els mitjans de comunicació a vegades, doncs, es presenten 
sobretot les notícies en negatiu, els drames, les notícies més negatives o que han 
pogut suposar un cop per a gent i tant, doncs, és un moviment que el que proposa, i 
sobretot dirigit als mitjans de comunicació, és treballar en aquelles propostes positives, 
en allò que la gent del territori o de la ciutat o d’on sigui, perquè també se fa a altres 
ciutats, doncs, adonar-nos que al nostre costat tenim persones, entitats, empreses –és 
igual–, associacions que fan molt bé moltes coses i que val la pena que es destaqui i 
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que la gent ho conegui i que es comuniqui i que tots ens en sentim orgullosos. I, per 
tant, que els mitjans de comunicació vegin que és també interessant parlar en positiu. 
I, en aquest cas era la Girona de les Solucions, però se fa i s’ha fet i es farà a altres 
ciutats. Moltes ho han trobat interessant. A mi també m’ho va semblar. És cert que a 
vegades coincideixo en aquests missatges que te deixen…, que dius, ostres, però si al 
mateix dia ha passat, jo què sé, va parlar el Roca o va parlar molta gent 
interessantíssima, que han fet coses interessantíssimes per a la ciutat i se’ls va donar 
aquest moment de la rellevància justa i que es mereixen, no? I a mi me sembla, doncs, 
adequat i per això es va fer. I així va anar. I va anar molt bé i va tenir molt d’èxit i la 
gent va estar molt contenta. 

No sé si anirem repetint les edicions. Em sembla que l’aportació que vam fer 
nosaltres…, totes s’ho van organitzar ells, la nostra aportació, crec, si no m’equivoco, 
no passava del 20 per cent. Si no m’equivoco. El 80 per cent, doncs, no sé ben bé com 
s’ho van organitzar, però nosaltres només vam haver d’aportar el 20 per cent, eh?, 
d’un pressupost que…, sí, perquè em sembla que era de 26… Doncs, era aquesta 
l’explicació. 

I respecte als plens, me disculpi, perquè mentre m’estava apuntant això, a veure si és 
el que he entès jo de la retransmissió dels plens: la fem a través de streaming, que ens 
vénen de TV Girona, però, de fet… Bé, ens fan una mica dins del conveni aquest que 
tenim de comunicació –no ho feien abans, eh?–, però com que se va espatllar, entre 
cometes, no vull dir que sigui un «favor», però que ho hem inclòs tot una mica. I ens 
fan el directe per fer-ho en streaming des del web municipal. Aquests es fan tots. 
Potser algun dia algun ha anat malament, però haurien de ser tots els que fem, tots els 
plens. 

Si m’està parlant per retransmissió per TV Girona, llavors, aquí és la seva lliberta, no 
està acordat i fan els que a ells els sembla. Si era aquesta la pregunta. Si no, sé que 
va haver-hi dos últims plens que va haver-hi una mica de problema amb l’streaming, 
això és veritat, que no fos això. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): De fet, si vol li ho aclareixo, eh? 
Concretament, el decret diu: atesa la rellevància de l’ordre del dia del Ple extraordinari, 
doncs, un ple determinat es va retransmetre en directe per Televisió de Girona i per 
això s’abona la quantitat de 3.146 euros. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Podria ser per l’streaming. No ho 
sé. Ja ho mirarem. Doncs, no l’he entesa bé. Però ja ho mirarem, ja em miraré aquest 
decret o… Que no fos el d’investidura. (Veus de fons.) Ah, doncs, guaiti, va semblar 
que era adequat, tenia prou rellevància per tots els moments que estava vivint la ciutat 
i pel que suposa per a la ciutat també, doncs, un canvi d’alcalde o d’alcaldessa, ens va 
semblar interessant i, per tant, es va contractar aquest servei, eh? 

D’acord, doncs, no l’havia entesa. Efectivament. 

Tema de la futura biblioteca… 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Bé, suposo que he entès que el tema de la 
monitoratge de la sala de lectura no és el que li preocupa, això ja ho entén, suposo, 
pel decret el que es fa. El que li preocupa és el que ve després, és quan vindrà la 
biblioteca, i s’aprofita el decret de la monitoratge per parlar d’un altre tema que es 
podria haver fet una pregunta. 



 

  99

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Exacte, concretament, o sigui, 
m’entén, no?, la monitoratge és una conseqüència del fet que no hi hagi la biblioteca. 
Em sembla molt lògic. 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): No, la monitoratge és perquè hi ha una sala de 
lectura, no és perquè no hi ha una biblioteca. És que la qüestió és diferent. (Veus de 
fons.) No entraré en un debat, és a dir, jo li respondré, ja li respondré el que vol, no 
pateixi. Però, vull dir, aprofitar un decret de la monitoratge de la sala de lectura per 
introduir el tema de la biblioteca ho trobo una mica… És a dir, es fa la sala de lectura 
com a pas previ d’una biblioteca. 

Ho hem explicat per activa i per passiva, el Govern, la raó del retard de la biblioteca ve 
motivat perquè la Diputació està tirant endavant el projecte definitiu de reforma de la 
Casa de Cultura i hi havia discrepàncies. El Departament d’Urbanisme està treballant 
contínuament en contacte –no sé si vol contestar el regidor– amb la Diputació per 
poder configurar la biblioteca en breu. No sé els terminis, els coneix el tinent d’alcalde 
d’Urbanisme en aquest aspecte. 

El que sí jo li puc dir és que a nivell de cultura tenim una reunió programada amb al 
diputat de Cultura per just passat Reis, justament per acabar de quadrar unes 
qüestions que afecten a nivell d’equipament cultural, no tant d’urbanització del mateix 
espai. 

No sé si el tinent d’alcalde pot afegir alguna qüestió més, però jo crec que estem en 
consonància amb aquest daixò. 

I la monitoratge, doncs, jo no la veig necessària pel fet que hi hagi un punt de lectura. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I de l’Escape… 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): De l’Escape… Bé, les faig totes seguides, 
alcaldessa, o no?, perquè en tinc… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si vol sí, si li sembla. 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): De l’Escape in the Park, sí, va fer una pregunta 
referent a una sèrie de despeses: la despesa que s’ha assumit és el tancament 
perimetral de protecció del mateix espai, que són unes tanques que l’Ajuntament va 
voler posar perquè no s’accedís a la zona dels Jardins dels Francesos i evitar 
problemàtiques aquí i s’hi sumés a tota aquesta despesa. No hi ha més. 

Quant a l’estudi –em sembla que ha sigut el senyor Terés–, l’estudi de l’element 
patrimonialització del…: és un  pagament que s’ha de fer quan s’enderroca l’espai del 
finger i es construeix en un espai que encara no és nostre necessàriament. I és un 
estudi necessari que s’ha de realitzar. Li he de reconèixer que va ser sorpresa fins i tot 
per part nostra que ens toqués pagar aquesta quantitat, i està posat en el passiu amb 
l’objecte de reclamació per poder després demanar la compensació pertinent. Però 
ens va arribar de sorpresa. Tant és així que el mateix tècnic d’Urbanisme va haver 
d’anar a recollir aquest document a un altre lloc, no ens el van portar ni aquí, no sé on 
va haver d’anar, però va haver d’anar a recollir aquest document, que a sobre el vam 
haver de pagar, curiosament. Evidentment, no tindrem en compte a posterioritat. 

I quant al cinisme o no cinisme de la partida, jo li ho diré obertament: considero que no 
té res de cínic, ans al contrari, té una lògica –jo sota el meu parer, em puc equivocar i 
no m’atreviré a titllar de cínic a ningú ni això–, però per mi té molta lògica que per a un 
mapa cultural que analitza tota la ciutat es faci servir una partida que va destinada als 
barris. I li ho dic obertament. Perquè justament aquest mapa cultural –i d’això n’hem 



 

  100

parlat amb un altre grup d’aquest consistori– té com a finalitat analitzar cada un dels 
barris d’aquesta ciutat. Anar donant diners a cada barri sense tindre realment l’estudi 
ho trobàvem que cometíem un error, i no el qualificaré ni molt menys de cínic. El que 
hem preferit és saber què succeeix a cada barri per poder fer l’actuació corresponent. 
Per tant, no ho trobo ni cínic ni equivocat, ans al contrari, ho trobo lògic, anar a 
analitzar cada barri. 

Quant a Joc de Trons, ja se li va explicar, són diners que s’han recuperat després amb 
posterioritat amb el finançament privat que ho va pagar. 

I quant al concert de Sant Jordi, home, es va fer a l’Eixample; es va treure del Barri 
Vell i es va posar un concert a l’Eixample, com l’any que ve es portarà al parc Central. 
Si això no és actuar envers el barri, què és actuar envers el barri? Com de la mateixa 
manera que ara el Vermot del Mot es fa a Sant Narcís. Com el concert de Sant Jordi 
de l’any vinent es farà al parc Central. Com Fitag començarà a actuar també en el 
teatre de Sant Narcís. Com Temporada Alta tornarà al teatre de Sant Narcís. És a dir, 
això no és actuar en benefici o aquest teixir, cosir de barris?, què és comanda directa i, 
a més, amb la creença del regidor, d’Alcaldia. I serà l’eix vertebrador de la política 
cultural en el proper any: hem de fer extensives totes les activitats a tots els barris de 
la ciutat. 

Però de la mateixa manera li diré que el que no podem és actuar a cegues, i el mapa 
cultural és un element imprescindible per poder-ho aconseguir. I destinar els diners 
d’una partida d’àmbit de barris, crec que no té res de cínic, sinó que té molt de molta 
lògica. 

Moltíssimes gràcies.   

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, per finalitzar, 
crec ens faltaria la senyora Paneque, amb el tema de la persona per atendre les 
víctimes de violència.               

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, li haig de demanar una prèvia, senyora 
Pèlach, jo intento sempre escoltar el fons de les qüestions i no les formes, però sí que 
li haig de dir que rigor sí que n’hi haig de demanar. I si vostè m’acusa d’haver fet la 
contractació d’un fals autònom, jo li haig de demanar rigor i que ho demostri o, escolti, 
directament vagi a on hagi d’anar. Oi que m’entén? Perquè el que s’ha contractat és 
una persona professional de la següent manera. Això no ve de cap moció, senyora 
Pèlach, això és preceptiu: l’atenció de les dones víctimes de violència de gènere i dels 
menors que hagin viscut en aquestes situacions no ve de cap moció com vostè diu; és 
preceptiu. Quan vaig prendre la responsabilitat d’aquesta àrea, se’m va traslladar per 
la part tècnica del SIAD que, efectivament, en aquells moments estaven fent l’atenció 
de les usuàries que tenien, però que en els casos nous que arribaven no hi havia 
recursos suficients. Una de les tècniques responsable, que, a més a més, s’havia 
format voluntàriament i que des del meu punt de vista feia una feina excel·lent i dels 
seus superiors tècnics també, ens va demanar la incorporació, se’ns va demanar 
tècnicament un reforç per donar aquest servei a noves famílies usuàries, més enllà del 
manteniment que es feia d’usuàries de feia un cert temps. I això és el que s’ha fet fins 
que no es pugui dotar d’una manera estable el servei. 

Per tant, ni contractació de fals autònom…, és un encàrrec, com es fan en altres 
serveis, d’hores d’atenció per donar cobertura a allò que legalment estem obligats a 
fer. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara seria el torn de precs i 
preguntes. Sí, senyor Vázquez… 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (PSC-CP): Gracias, señora alcaldesa. La ciudadanía 
en estos días nos traslada su preocupación por las hojas en las aceras. Es un tema 
extendido por toda la ciudad, como todos sabemos. Sabemos que existe un calendario 
de limpieza, pero no entendemos por qué hay tanta cantidad de hojas en el suelo de 
Girona. Aparte de taponar las alcantarillas, pueden hacer resbalar a los peatones. 
¿Qué tienen previsto hacer al respecto, van a revisar el calendario, van a reforzar la 
limpieza de cara al próximo año? 

Por otra parte, nos han llegado quejas de usuarios de la piscina municipal Can Gibert 
del Pla por falta de higiene de algunas personas. Piden que se pongan carteles 
informativos de las normas de usos en grande y con iconos, para que sean fáciles y 
aclaratorios y no quede ninguna duda. Al mismo tiempo, también les gustaría que se 
hiciese cumplir la normativa. Y la pregunta es: ¿se ha aplicado alguna medida 
disciplinaria a todas aquellas personas que incumplen la normativa? ¿Qué pasa 
cuando alguien incumple la normativa reiteradamente? 

Por último, nos gustaría saber si el Ayuntamiento ya sabe cuáles serán los terrenos del 
nuevo instituto y cuándo está previsto que se inicie la actividad educativa. 

Gracias. 

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

(Tall en l’enregistrament.) 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Una pregunta: com està el tema de la demanda de l’empresa Tirgi per ubicar-se a la 
zona del polígon Mas Xirgu? Volíem saber alguna cosa al respecte. 

Després, una pregunta que volíem fer: referent al tema de la consergeria del Centre de 
Formació d’Adults de Girona, que en el Ple anterior la senyora Isabel Muradàs va 
donar mostres de voluntat de resoldre el tema, ara com ara no està resolt. Tan sols 
vam veure el que vàrem veure sortir al diari el dissabte. Les preguntes són: 
l’Ajuntament a elaborat una proposta de conveni o d’acord en els Serveis Territorials 
d’Ensenyament, en quina part d’aquesta proposta és en la qual no està d’acord la 
Generalitat perquè encara no estigui resolt aquest tema? Quin compromís vol tenir 
l’Ajuntament al Centre de Formació d’Adults de Girona per resoldre-ho? 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Pregunta: les instàncies que es feien a mà i s’entraven al registre ja no són vàlides? És 
així a partir d’ara? La Ciutadania ja ho sap?, suposant que sigui cert. Ho preguntem 
perquè hi ha hagut diverses queixes de persones que ens ho han comentat. 

Una altra pregunta: per què no s’ocupa la plaça que ha quedat vacant a l’Equip 
Municipal de Promoció de la Salut? Fa més de dos mesos que no es cobreix i, bé, 
considerem que és necessari per a les tasques que es porten a terme. Com s’està fent 
la tasca que feia la persona que l’ocupava? I si no la pensen cobrir, qui la farà? 

I, després, volíem saber també què ha portat a la senyora alcaldessa que fa pocs dies 
va fer una sèrie de declaracions en què s’ha compromès a modificar el cartipàs actual 
per corregir el repartiment del barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, que eren 
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dues, ara amb una sola, tot i que els dos regidors responsables continuaran treballant 
conjuntament? Espero que almenys aquest treball conjunt porti d’entrada la solució als 
problemes de seguretat i neteja que tant ens van reivindicar a la reunió de la setmana 
passada per part dels veïns, entre  altres temes, evidentment, perquè la llista era 
llarga. 

Nosaltres, si fan memòria, ja vàrem dir en el seu moment que el fet que es repartís el 
barri en dos regidors no ens semblava correcte, perquè el barri treballava 
conjuntament i això semblava més que era un repartiment de poders en haver-hi el 
pacte entre Convergència i PSC. Nosaltres ens alegrem que una altra vegada el barri 
estigui unit en una sola regidoria, malgrat siguin dues persones, però suposo que 
s’entendran. Però ens agradaria saber una mica, doncs, el motiu pel qual s’ha canviat 
d’idea. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyor Salellas…    

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyora 
alcaldessa. En primer lloc, hem comprovat que s’està pagant el servei de Flickr, el 
servei de penjar fotografies i àlbums de fotos, quan ara hi ha altres mecanismes que 
són gratuïts per poder penjar fotos. I això és com un prec que potser estudiem que 
potser no fa falta estar en aquesta plataforma.  

I ja que parlem de xarxes socials, un mes més hem tingut notícies de com l’oposició 
podem tenir presència en les xarxes socials de l’Ajuntament, que vostè ja sap que és 
un prec que fa molts mesos que fem, que el senyor Puigdemont va solucionar en un 
tres i no res, però que ara no estem sent capaços de trobar-hi la solució. 

El segon va al voltant del Canal: hem pogut llegir que s’ha decidit que el Canal tindrà 
una gestió indirecta. Això és el que hem llegit: tindrà una gestió indirecta, es farà un 
concurs i guanyarà, doncs, l’empresa que guanyi aquest concurs. Ens agradaria saber 
si això és així, com s’estan treballant les bases per garantir que s’hi puguin presentar 
el màxim de possibilitats de cara a gestionar. 

I aprofitar per dir que nosaltres reivindicàvem que el model més adient era el de la 
gestió directa, també per provar altres fórmules de gestió en les arts escèniques a les 
comarques que tenim, que creiem que seria una experiència interessant. 

Fa uns mesos –la tercera– es va aprovar una moció per ser una ciutat lliure de 
plàstics. Hem pogut anar veient com en les curses que es fan a la nostra ciutat es 
genera moltíssim plàstic, moltíssims residus. En aquest sentit, i ara que ve la cursa de 
Sant Silvestre, creiem que seria interessant que es fes un pla pilot, algun tipus d’acció 
concret per lluitar contra el que és el residu de plàstic, que és tan abundant en 
aquestes curses on participa tanta gent. 

La quarta és la voltant, doncs, de l’Agrupament Escolta Vista Alegre, senyor Berloso. 
Fa mesos que li diem, perquè així ens ho expliquen des de l’agrupament escolta, que 
no hi ha solució al tema del seu local. I que vostès els van plantejar una no-solució; 
ells els han dit que això no és una solució, i el tema està encallat. I estem parlant de 
desenes d’infants que estan fent una educació molt interessant, els que hem sigut 
escoltes, doncs, ho hem viscut en primera mà. I com bé sap vostè, espero, hi ha llista 
d’espera ara mateix en molts dels agrupaments escolta de la ciutat per poder-hi 
participar. I el cau de Vista Alegre continua amb el problema. I vostès no li ofereixen 
solució, potser que es posin les piles. 
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Després hi ha un tema lligat a les ordenances: jo quan veig les ordenances aquí que 
van vestits amb «traje», americana, corbata, m’agradaria si més no proposar, i ho vaig 
fer en el que són també les persones que fan d’hostesses en el Teatre Municipal, que 
ens poguéssim plantejar que hi hagués una vestimenta més…, si més no, que 
poguessin escollir entre diversos formats, aquestes persones, a l’hora de vestir-se 
perquè poguessin exercir de forma més còmoda la seva tasca. Ens agradaria, doncs, 
que tingués aquest prec en compte, senyora alcaldessa. 

I, per últim, és preguntar a la senyora alcaldessa si vol mostrar la seva solidaritat 
envers les persones, alguns electes, que han estat detinguts avui per haver sigut 
desobedients i haver cremat fotografies del rei. Ens agradaria saber la seva opinió. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, algunes preguntes i precs. 
Gràcies. 

En primer lloc, sabem que des de la Generalitat, des del departament, s’estan 
promovent el que anomenen uns ateneus cooperatius, i, llavors, voldríem saber, 
doncs, sabem que també a Girona hi tenien interès, però no acaben de trobar el suport 
o així. Llavors, ens agradaria saber si coneixen aquest projecte, si s’hi han implicat 
d’alguna manera o s’hi pensen implicar d’alguna manera, si el coneixen i si han previst 
treballar-lo. 

L’altre és amb relació…, saben vostès, perquè n’hem parlat amb altres moments… 
(veus de fons) 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, ateneus cooperatius. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Havia entès «ateneus» i el 
«cooperatius» no. I ara estava intentant… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, són ateneus cooperatius, un 
projecte, diguéssim, des de la Generalitat que estan impulsant. I em consta que també 
tenien interès que a Girona n’hi hagi, que se’n puguin impulsar. 

L’altra és sé que, perquè n’hem parlat en aquest Ple, es va aprovar en el seu moment 
una moció per intentar, diguéssim, que el màxim de programes informàtics de 
l’Ajuntament poguessin ser de programari lliure. Sabem que no avancem massa en 
aquest àmbit, que segurament, doncs, no és una prioritat, però darrerament ens fa la 
sensació que fins i tot anem enrere, perquè programes de programari lliure que fins 
ara, concretament un navegador, era plenament funcional, estem tenint moltes 
dificultats per fer-lo servir. Llavors, és saber si hi ha hagut algun problema concret o si 
és que anem enrere en aquest àmbit. 

L’altra és: ens agradaria saber –ja en vam parlar i n’hem parlat en alguna Taula 
d’Habitatge–, però com està el tema de l’oficina de la pobresa energètica, quan 
comptem que es posi en funcionament i una mica amb quins recursos comptarem per 
posar-la en funcionament, si eren només aquells tècnics o, com ha dit abans, també es 
preveu una partida concreta, si, a més a més, comptem amb algun altre tipus de 
suport, etcètera. 

Llavors, també volíem preguntar sobre…, bé, i qüestionar una mica el tema de la Taula 
de Mobilitat i el fet que es reuneixi una única vegada a l’any. Ja sé que el reglament, 
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diguéssim, preveu que aquest és el mínim indispensable, però sempre diem que que 
sigui el mínim indispensable no vol dir que sigui suficient ni que hagi de ser l’únic. 

Ens informen, a més a més, les persones, doncs, del nostre grup que tenim com a 
representants que és habitual el fet que rebin l’acta a la convocatòria següent; per tant, 
vol dir que reben l’acta de la reunió pràcticament un any després d’haver-la formulat. 
Ens sembla que és una pràctica poc útil, perquè, evidentment, un any després és difícil 
recordar, doncs, aquells temes que es van treure a debat, aquells debats que es van 
tenir, etcètera. Per tant, ens sembla oportú el tema de l’acta, concretament, que es 
resolgui, doncs, enviant-la en un temps suficient, però el màxim curt possible posterior 
a la reunió. I que, a més a més, es tingui en compte que la Taula de Mobilitat és –com 
diu el mateix reglament– un òrgan consultiu i d’assessorament i que, per tant, per fer 
aquesta funció ens sembla que reunir-se una única vegada a l’any és clarament 
insuficient. 

També voldríem comentar…, fer un prec en aquest sentit: hem vist que darrerament hi 
ha moltes cues a l’Oficina d’Informació i Atenció Ciutadana, això ja era a priori, 
diguéssim, abans que es fessin aquests canvis en els mecanismes d’entrada 
d’instàncies, però cada vegada jo crec que és més important. I ens agradaria saber, 
doncs, si han previst augmentar el nombre de personal o, com a mínim, una proposta, 
que crec que ja els havia fet en el Ple, i era el fet que s’informés també la ciutadania 
dels diferents moments del dia l’afluència de públic que hi ha. Perquè em penso que 
això també ajudaria la ciutadania a organitzar-se i a poder venir en aquells moments 
que també hi ha menys afluència de públic. 

També volíem, ja que avui hi ha hagut, doncs, el tema dels treballadors i que hi hem 
pogut assistir, també sentir per part de l’alcaldessa –és un tema que nosaltres ja vam 
treure al Ple–, i ens agradaria saber si hi ha hagut algun canvi en relació amb la 
proposta que els vam fer en aquell moment, que era que fossin proactius amb el tema 
dels treballadors i concretament convoquessin els treballadors i posessin a disposició 
els mecanismes, l’Àrea de Recursos Humans o els mecanismes que puguin facilitar 
per tal que tots aquells treballadors que tenen dubtes concrets en el tema aquest de la 
temporalitat i l’encadenament de contractes, doncs, puguin conèixer el seu cas 
particular, però també mecanismes, com a mínim, de proposta, de solució. No la 
solució concreta, ja sé que cada cas és un món, però sí que mecanismes col·lectius 
per afrontar aquestes possibles solucions. 

També volíem preguntar amb relació a l’Institut Ermessenda –algú ha preguntat avui 
també si ja hi havia aquesta sessió dels terrenys–, doncs, saber si realment es fa 
efectiu això, si ja està previst d’alguna manera que, per tant, de cara a l’any vinent, si 
hi ha aquesta possibilitat, ja d’alguna manera l’Institut Ermessenda deixaria de fer-se 
aquest lloguer o, en qualsevol cas, fins a quin moment consideren oportú que es faci 
aquest lloguer. Quines són les previsions en aquest sentit. 

I, finalment, també sé que també els ha arribat la queixa d’alguns veïns de la plaça 
Poeta Marquina amb relació, doncs, a l’enorme presència d’estornells i la neteja. Ens 
consta que en mandats anteriors s’havien fet propostes, per exemple, de fer un 
buidatge dels arbres d’aquella plaça, que això sembla que milloraria molt. Doncs, a 
veure quines propostes des de la regidoria tenen sobre la taula per posar solució en 
aquest tema, que jo crec que passa per millorar o per reduir la presència dels 
estornells, però també, evidentment, per reforçar el servei de neteja mentre no hi hagi 
aquesta solució. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La primera de les 
preguntes és amb relació al Pla estratègic de turisme, i voldríem saber, doncs, en quin 
punt es troben els treballs previs per poder-ne disposar, que crec que és un tema que 
estava avançant i voldríem saber en quin punt es troba. 

Una altra pregunta és amb relació a la sèquia Monar: no sé si en les darreres hores 
s’ha solucionat, però sé que portava uns dies sense portar aigua i m’imagino que deu 
ser per alguna tasca de manteniment, però voldria saber-ne les causes i si és una 
complicació més greu de l’habitual o de què estaríem parlant, no? 

Hem tingut coneixement, em penso que va ser a través de les xarxes socials, que em 
penso que és aquesta mateixa setmana o un dia d’aquests es farà l’audiència pública 
per donar explicació de la nova Ordenança de serveis funeraris. Voldríem saber com 
pot ser que, o com a mínim al nostre grup, no ens hagi arribat cap comunicació per 
tenir-ne coneixement i, en canvi, doncs, això arribi a la ciutadania directament. Trobem 
un punt paradoxal que els que ostentem la representació com a càrrecs electes de la 
ciutadania quedem al marge totalment d’un procés com és el de revisió d’aquesta 
ordenança i, en canvi, es comuniqui públicament a la ciutadania la nova Ordenança de 
serveis funeraris. 

Voldria aprofitar també que estem a mes de desembre i que d’aquí a poc tindrem 
oportunitat de parlar de pressupostos per fer un prec amb relació a l’audiència pública 
que es va realitzar l’any passat amb relació als pressupostos, al pressupost de 
l’Ajuntament; es va fer un cop el pressupost ja estava aprovat. Creiem que no té cap 
sentit que aquesta eina de participació ciutadana es produeixi un cop el pressupost ja 
està aprovat. Entenem que el normal seria que l’audiència pública del pressupost es 
faci en el moment de l’elaboració, per tal de poder rebre els suggeriments i propostes 
de la mateixa ciutadania. Entenem que tindria més lògica i, per tant, el prec aniria en 
aquest sentit. 

També voldríem preguntar sobre les obres de la llosa del parc Central: es va anunciar 
que s’iniciaven les obres i, de fet, l’acte formal així es va fer, però, en canvi, els veïns i 
la ciutadania ens alerten que –bé, nosaltres mateixos també ho veiem– allà hi passa 
ben poca cosa. I voldríem saber si és que hi ha algun motiu que demori o alenteixi les 
obres, perquè si van a aquest ritme, jo crec que ni en deu anys les veurem acabades, 
no? 

També voldríem preguntar amb relació a la bústia d’avisos: sabem que va haver-hi una 
baixa de la persona…, bé, una baixa no, un trasllat de la persona que se 
n’encarregava i voldríem saber si ja s’ha donat cobertura a la vacant que hi ha a la 
gestió de la bústia d’avisos de l’Ajuntament, perquè creiem que és una eina molt 
important de cara a la ciutadania. Moltes vegades se’ns adrecen a nosaltres –segur 
que a vostès també els passa, doncs, que la ciutadania fa peticions amb relacions a 
temes de la ciutat– i ens va molt bé poder-los dir que hi ha una bústia d’avisos, perquè 
en tinguin coneixement i en facin ús. Però, clar, si hem estat més d’un mes, i crec que 
a hores d’ara encara no s’ha cobert, voldria preguntar quan es pensa fer, si és que ja 
s’ha fet. I en tot cas, doncs, si creieu que valdria la pena destinar-hi més recursos, atès 
que és una eina que ha de tenir un ús el màxim d’intensiu possible. 

I, després, un tema d’última hora, que ens ha arribat, doncs, que la Mancomunitat de 
Santa Eugènia ha publicat un manifest amb relació –això té a veure amb pressupostos 
participats, és un tema que té a veure amb pressupostos participats–, sí, la 
Mancomunitat de Santa Eugènia ha publicat un manifest queixant-se que 
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reiteradament en els darrers anys molts dels programes, molts dels projectes que 
s’aproven en els pressupostos participats són d’aquests que avui hem aprovat la 
modificació de crèdit, no?…, de partida –perdó–, que tenen a veure amb programes 
socials, que no són directament d’inversions. I, clar, que es troben que a hores d’ara, 
per exemple, no s’han signat encara els convenis de programes amb les entitats que 
duen a terme aquests projectes i que com que encara no s’han signat els convenis, no 
disposen dels diners. I, en canvi, ells han hagut de fer durant el 2016 aquests 
programes, avançant uns diners, cobrint-ho d’alguna manera. I han publicat un 
manifest queixant-se que aquesta situació els és insostenible. I, per tant, voldríem 
saber –imagino que a partir del diàleg que tenen habitualment amb ells– com es pensa 
donar sortida a aquesta situació. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES):  Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, la 
primera qüestió que els plantejo és: la setmana passada es va fer una actuació allà al 
carrer Antic Roca, una part del qual, un tram del qual s’ha transformat en ús exclusiu 
per a vianants. Bé, doncs, la pregunta és molt senzilla: volem conèixer els motius 
d’aquesta actuació. I un afegitó: si es va informar els veïns i sobretot els usuaris del 
pavelló de Sant Josep, perquè hem rebut moltes queixes que s’ho varen trobar fet i no 
en tenien coneixement. 

També afegir-me a la pregunta que ha fet el company Toni Granados sobre quines 
actuacions s’han fet des d’aquest consistori per tal de solucionar el tema del conserge 
a l’escola d’adults. Sé que la regidora Isabel està treballant el tema. I que ens informi, 
si us plau, en quin estat es troba la qüestió. 

Una tercera qüestió: que l’altre dia passejant, el dia 6 de desembre, precisament, 
passejant per Girona i repartint, doncs, el que estàvem repartint, vàrem rebre la queixa 
d’una persona gran de la zona de l’avinguda Pericot respecte als bancs que hi ha al 
passeig central d’aquest. Aquesta persona era una persona d’edat avançada i ens va 
dir que no s’hi podia seure perquè eren bancs molt baixos. Doncs, bé, el prec 
l’adreçaria al senyor Alcalà, que l’altra vegada molt amablement va fer l’atenció a un 
prec que li vaig fer –no sé si ho recorda– respecte al carrer Sant Sebastià, a Can 
Gibert del Pla, i que va fer la substitució d’aquests bancs i que tant li agraeixo 
personalment jo, però també els veïns, per descomptat. 

I, finalment, l’última pregunta: bé, el mes vinent ja, el mes de gener o el febrer a més 
tard, els centres educatius de Girona rebran ja la proposta del Departament 
d’Ensenyament sobre quina és l’oferta escolar a primer d’ESO per al curs 17-18. 
Llavors, clar, nosaltres en aquest moment voldríem preguntar a la regidora d’Educació, 
la senyora Muradàs, si és que ella té coneixement de si realment se farà una oferta per 
a l’institut nou i quantes línies inclourà aquesta oferta. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Voldríem saber en quin 
estat es troba exactament la confecció del mapa de pobresa. 

Una segona pregunta seria: hem vist que el plantejament de l’oficina d’habitatge és un 
plantejament de màxims, i això, doncs, ens ha agradat molt de sentir-ho. Quan llegim 
la premsa i veiem els preus del lloguer i sabem que hi ha pràctiques de determinades 
agències immobiliàries que estan cobrant per reservar el pròxim pis que surti a lloguer. 
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O quan tenim parelles joves o persones individuals que es volen emancipar i anar a 
viure a un pis, i ens diuen també les notícies de la premsa que s’han apujat uns cent 
euros el lloguer dels pisos. Pregunto: des d’aquesta oficina d’habitatge es podrà fer 
alguna política activa de màxims per intentar garantir que hi ha aquest accés a pisos i 
que la gent o les persones no han de marxar a viure a fora de Girona? 

I una tercera qüestió que seria…, és difícil, eh?, sé que és molt difícil, perquè a 
vegades coordinar les diferents activitats i més quan alguna activitat la fa alguna 
associació amb les pròpies de l’Ajuntament, es fa complex, però sí intentar evitar, i 
seria un prec, que es donin situacions com la que es va donar que hi havia un acte de 
la Xarxa de Dones pel tema de violència de gènere que coincidia amb l’encesa de 
llums de Nadal. És complex, és molt difícil, ho sé, però potser val la pena poder-ho 
anar gestionant. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora Roca. 

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Gràcies. Les dues primeres preguntes 
les ha fet quasi iguals la regidora Pèlach, però, vaja… Amb relació a la plaça del Núria, 
ella parlava en general de la brutícia i jo vull parlar específicament dels jocs infantils, 
que vam rebre unes fotografies, en aquest sentit, d’un veí. Jo avui hi he anat i realment 
no és gens atractiu deixar la criatura allà, eh?, perquè el terra és molt ple de fulles, són 
molt humides, els bancs estan trencats, és molt brut tot. I, a més a més, hi ha jocs…, 
el tobogan, per exemple, doncs, està trencat i fins i tot pot ser perillós que una criatura 
baixi per allà. Per tant, això s’ha d’arreglar ràpidament, eh? 

La segona pregunta era: aquests treballadors de l’Ajuntament que han vingut, que ens 
han repartit unes informacions, doncs, voldríem saber el motiu d’aquestes declaracions 
i el posicionament de l’equip de govern respecte a això. 

Una altra pregunta per al senyor Berloso: no sé si era al Ple anterior o l’altre, ens 
explicava que semblava que el model de pipicà clàssic com el coneixem fins ara, 
doncs, s’estava qüestionant una mica, que pensaven que hi havia veïns que no volien 
exactament això i que estaven estudiant altres espais d’esbarjo per a gossos. Ens 
agradaria saber si ja n’han parlat, si ja ho tenen una miqueta més clar i que ens ho 
pogués explicar, eh? 

I, per últim, una pregunta sobre Girona, Ciutat de Festivals: en una altra entrevista que 
li feien al regidor, el dia 4 de desembre, deia que calia ordenar o reordenar la marca 
Girona, Ciutat de Festivals. Nosaltres hi estem totalment d’acord. Sempre hem dit que 
els festivals són bons per a la ciutat de Girona, però que cal ordenar-los. Tenim molt 
d’interès per saber quina mena d’ordenació hi farà. És veritat que aquests vint-i-un 
festivals que hi ha en total estan descompensats, i la música hi pesa molt més que les 
altres disciplines. I si vostè no pensa renunciar a cap dels festivals, com ho farà per 
equilibrar-ho. 

I també una pregunta en concret: a dintre d’aquests festivals hi ha el Festival 
Ibercamera, per exemple, no?, que és un festival que dura de gener a juny. Per 
nosaltres això no és un festival, per nosaltres un festival té una durada molt més curta. 
Perquè si Ibercamera està dintre dels festivals de la ciutat de Girona, la programació 
estable del Teatre Municipal també hi hauria de ser, perquè tenen la mateixa durada. 

En fi, tenim molt d’interès per saber com pensa reorganitzar-ho. 

Gràcies.  
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, el senyor 
Manuel Martín, veritat? Per al mapa de pobresa, veritat? 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CEP): Bé, gràcies, senyora alcaldessa. Jo faré la 
resposta amb relació al mapa socioeconòmic de la ciutat. Tal com vaig comentar fa un 
parell de setmanes, et vaig mostrar les dificultats que ens trobàvem amb relació a 
l’obtenció de dades. Nosaltres estem finalitzant aquesta primera etapa de confecció de 
convenis amb les administracions competents, en especial, amb la Seguretat Social. 

També, en paral·lel, estem dissenyant tot el qüestionari de les diferents enquestes que 
volem preguntar a la ciutat. I començarem aquesta feina, si tot va bé, quasi amb tota 
probabilitat, durant el primer trimestre de l’any que ve. 

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

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Primer contestant 
a la pregunta relativa a Santa Eugènia i Can Gibert, a veure, el conjunt dels barris 
aquests de Santa Eugènia i Can Gibert l’any 2016 tenia 16.213 habitants; estem 
parlant d’un barri molt poblat, que, a més a més, hi ha una gran pluralitat pel que fa a 
la procedència d’aquestes persones, d’aquests habitants. A més a més, és un barri 
d’una riquesa social, d’una riquesa associativa que ningú posa en dubte, és a dir, que 
hi ha una complexitat en gestió, aquí també –que s’entengui també el sentit positiu del 
terme «complexitat» en aquest context–, i per això en el seu moment es va considerar 
que, tenint en compte aquestes característiques concretes, dues persones treballant 
conjuntament podien fer la feina millor que una. Això era, bàsicament, en el seu 
moment, una qüestió molt formal, molt pràctica, aquesta teòrica separació, però la 
voluntat, després d’haver parlat amb la gent de la mancomunitat i els diferents agents 
socials que operen a Santa Eugènia i a Can Gibert, Can Gibert, Santa Eugènia, s’ha 
optat per fer aquesta solució, que és una coregidoria. Que a la pràctica suposarà, de 
fet el que ja estaven fent amb la regidora Sílvia Paneque, un treball conjunt, un treball 
constant en el que és el barri i en el benefici del barri. 

Després també, referent al tema de la sèquia Monar, que preguntava el regidor Terés: 
aquí s’ajunten dues qüestions. D’entrada, una qüestió que ja ve d’un parell o tres de 
mesos enrere, que l’Agència Catalana de l’Aigua ens va comunicar que a causa de la 
situació de sequera, és a dir, que sortia més aigua dels pantans del Ter que no pas 
n’entrava, reduirien el cabal d’aigua de la sèquia dels tres metres cúbics per segon 
habituals a un mínim d’un. Ho van fer d’una manera esglaonada, van baixar de tres 
fins a un, que és el que passava aquests darrers dies. Això semblava que les darreres 
pluges ho havien anat solucionant, és a dir, que els pantans es començaven a 
emplenar de nou i que podíem tornar a la situació precedent, a la situació anterior a 
aquesta tancada de l’aixeta de la sèquia.  

Però, a més a més, aquí s’hi ha afegit un altre factor, un altre factor que ha passat en 
el municipi de Salt: com sabem, i això és el tema que s’està treballant a través del 
conveni, la sèquia té problemes estructurals i resulta que se’ls va fer una fuita ara ja fa 
unes setmanes que va afectar directament una nau industrial. I ara el municipi de Salt 
ha hagut de tancar la sèquia per poder procedir a fer aquestes obres de reposició del 
que és la sèquia.     

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara seria el torn 
de la senyora Eva Palau. 
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Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, senyora Costa, com vostè bé ha dit, fa aproximadament 
un mes –no sé ara exactament els dies– una persona de l’equip d’Empsa 
voluntàriament, doncs, va plegar. Això coincidint amb el fet que en els propers mesos 
de l’any que ve, doncs, hi haurà la jubilació de la persona que és responsable, la cap 
de secció d’Empsa, a vegades les coses passen per plantejar-te…, quan passen unes 
coses a voltes va bé per plantejar-te’n d’altres, no? Ens estem plantejant, doncs, 
potser reorganitzar una mica l’equip Empsa o l’equip salut de l’Ajuntament de Girona. 
Perquè en el seu moment es va fer i es va fer molt ben fet per donar resposta a una 
sèrie de necessitats que tenia la ciutat en aspectes de salut, aquestes necessitats han 
anat evolucionant, han anat canviant i potser aprofitant el fet que hi ha una plaça –ja li 
ho comunico– per convocar, o sigui que es convocarà aquesta plaça i la jubilació d’una 
altra persona, estem acabant de mirar com, ja que es convoca una plaça, pugui ser 
més congruent i pugui donar millor resposta a totes les necessitats que puguem tenir 
des de l’Equip Municipal de Salut. La plaça es convocarà en breu. De vegades les 
coses necessiten el seu temps, no?, sobretot quan estem parlant de l’Administració 
pública, no podem convocar la plaça, avui plega i demà convoco la plaça. I no cal que 
li ho expliqui a vostè, que també treballa a l’Administració pública. 

Sí que haig de dir que les tasques que feia aquesta persona, doncs, què hem fet? El 
que es fa sempre quan plega una persona fins que no es convoca i es contracta l’altra 
persona: s’han repartit en la resta de gent de l’equipa d’Empsa i també s’ha adjudicat 
alguna d’aquestes tasques a un altre equip que també forma part de la regidoria de 
Salut, com és el Centre Jove de Salut, que també poden exercir aquestes tasques. I 
no s’ha deixat de fer absolutament res, res del que estava previst fer, en aquest cas, 
per aquesta mateixa persona. I ja li dic que en breu es convocarà la plaça, però ja amb 
un objectiu de donar resposta als nous canvis que es preveuen en breu a l’equip 
municipal.  

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

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Salellas, 
no sé on va llegir el tema del Canal, però li puc ben assegurar que la decisió no està 
definida i, a més, estem pendents d’una reunió que tindrem properament. Jo ja he 
demanat que la convoquin amb la Diputació, l’alcalde de Salt i l’alcaldessa, 
evidentment, de Girona, per donar trasllat de tot el treball que s’ha fet durant dos 
mesos en contacte directe amb diferents agents implicats per acabar determinant. 

Sí que és cert que d’aquest treball n’han sortit qüestions que determinen la viabilitat 
d’un projecte. Sí seria més fàcil ara anar per una gestió indirecte que no pas una 
directa, més que re per la inversió que necessitaríem. Però, finalment, serà una decisió 
que prendrem tots consensuadament, les diferents administracions implicades.  

I el que sí tenim clar tots és que serà per a un període de temps ben delimitat i concret, 
perquè si en un futur s’ha de fer un salt a un o a l’altre, sigui factible. El que volem és 
que el Canal funcioni. I crec que en això vostè coincidirà amb mi que portem massa 
temps amb un tema paralitzat i que el que cal és que funcioni d’una vegada per totes. I 
ens hem conjurat que així sigui. 

La resposta la tindrà ben d’hora, li ho ben asseguro, perquè la reunió ja l’he demanada 
i he estat mirant agendes de tot els implicats per acabar-ho de definir. 

Senyor Terés, el parc Central, m’he cansat i no em cansaré de repetir-ho: és una fase 
d’obres que jo entenc el nerviosisme, rebo contínuament el meu «home del temps» 
particular, que ja saben tots qui és, que m’envia tuits diaris de si només hi ha un 
treballador, només hi ha dos treballadors, si plou, si haig d’anar a tancar les portes o 
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haig d’anar a tancar les finestres o el que sigui. Les obres que toca fer ara al parc 
Central és de reemplenar, no tant de fer forat. I estan fent, i li ho asseguro, perquè jo 
m’he interessat, i estan fent les tasques que toca fer ara. Que tots voldríem tindre allà 
un regiment de treballadors? Sí. Però a mi me diuen els tècnics que s’estan fent les 
coses que toquen fer.  

Jo li agafo el testimoni i hi tornaré a insistir –hi tornaré a insistir– i tornaré a reclamar el 
que reclamo diàriament. I al primer moment que jo vegi que pugui haver-hi un retard, jo 
els ho comunicaré i els ho diré. Ara com ara, jo no hi veig preocupació i veig que 
s’estan fent les coses que toquen fer. I si la veiés, els ben asseguro que ja em sentiran 
i els ho comunicaré jo directament a vostès. 

Quant a la Ciutat de Festivals, jo crec que l’anterior consistori, encapçalat per en 
Carles Puigdemont, jo crec que va aconseguir consolidar una marca extraordinària 
com és la de Girona, Ciutat de Festivals. Però ja l’alcalde Puigdemont, com ara 
l’alcaldessa Marta Madrenas, evidentment, van fer una reflexió que jo la vaig trobar 
molt adient i molt interessant i és en el que estem treballant i que vostè apuntava: 
buscar l’equilibri i l’ordenació d’aquesta marca Girona, Ciutat de Festivals. Hi estem 
treballant. Ara seria molt llarg, però, si ho vol, quedem i jo li explico cap a on va, però 
apunta al que vaig dir justament també a l’entrevista d’ahir, és a dir, intentar buscar un 
temps per a cada cosa, amb un equilibri consensuat entre música, escènica, 
audiovisuals… És a dir, buscar aquest equilibri que jo crec que ha de ser-hi. I es 
comença a posar fil a l’agulla per anar-ho treballant parlant amb la dels mateixos 
festivals. Vam tindre la primera reunió la setmana passada i vam començar, doncs, a 
marcar ja una estratègia cap a aquest sentit. 

En el que és Ibercamera, jo definiria que no és programació quan és un tercer que ho 
fa; la programació que fem directament l’Ajuntament és una programació que fa el 
mateix municipi. Per tant, jo entenc que el Teatre Municipal, que avui hem presentat i 
els recomano que la vegin, perquè jo crec que el treball que han fet els tècnics és molt 
bo. Entenc que Ibercamera presenta quelcom més, és a dir, la marca el know how que 
té Ibercamera el que aporta és un valor afegit –ho podem entendre com a festival o 
no–, pot ser una programació dintre del mateix festival. Però jo crec que val molt la 
pena tenir Ibercamera aquí, i ho demostra només els abonaments que té la mateixa 
Ibercamera. 

Per tant, no ho sé, la convida a asseure’ns a parlar-ne, estic obert amb tothom. És un 
tema que jo crec que és un debat interessant a tenir. 

Moltíssimes gràcies.     

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

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Sí, gràcies, alcaldessa. Amb relació a la 
pregunta que em feien alguns regidors respecte a l’institut Ermessenda, en dues 
qüestions: una respecte a les noves línies que hi ha d’haver el curs vinent, els torno a 
repetir que nosaltres som els primers interessats a tenir aquesta informació.  

Com bé saben, a l’última comissió informativa ja els vaig informar que no hi havia una 
única proposta feta al departament; per tant, el departament està acabant de tancar les 
propostes amb els seus tècnics i amb el departament de Barcelona. I esperem que 
aquesta setmana ens acabin de comunicar quina és la decisió definitiva. No només per 
al curs vinent, que hi serà, evidentment, és que no podem esperar una altra cosa, sinó 



 

  111

també les propostes que del que s’espera per a partir del curs vinent i, per tant, com 
quedarà el tema de l’actual ubicació en l’edifici Cartanyà. 

Això, per una banda. Per altra, és que nosaltres el que hem demanat, evidentment, és 
ser els primers a saber-ho. Els informarem tant bon punt ho sapiguem. Però pensem 
que també els primers interessats són els centres educatius. Per tant, no dubtem que 
el departament, que és qui planifica, els primers que també estaran interessats a 
informar és els mateixos centres educatius. I comptem que això és el que farà el 
departament i, per tant, quan ho faci, nosaltres els transmetrem, com hem fet fins ara, 
les decisions que s’han pres. 

Amb relació al tancament del carrer, i tant que es va fer la bustiada, una setmana 
abans mínima, una setmana abans, molt abans que es fes aquesta petició. I aquesta 
petició demanada pel Consell Escolar reiteradament, per l’AMPA, per la direcció de 
l’escola, pel Departament d’Ensenyament i ja no sé per qui més dir-li, senyor Albertí. O 
sigui, hi ha més de cent seixanta joves en aquell espai que estan creuant aquell carrer 
constantment, consideràvem que ja era un perill, que no podia continuar d’aquesta 
manera. I era molt ridícul que s’estigués posant aquella tanca i que s’anés posant i 
traient. Si continuarà o no amb aquestes jardineres és el que estem acabant 
d’estudiar.  

Però justament que me digui que els usuaris del pavelló són els que es queixen, és 
que és el que més em sorprèn, perquè, justament, els que ens han felicitat són els de 
la junta del bàsquet. Perquè han dit que era una decisió estupenda per fer en aquell 
carrer, en el qual es treuen vuit places d’aparcament, i en el qual els «nanos» podran 
fer els exercicis d’entrenament que moltes vegades no poden fer dins del pavelló. I 
quan als pares se’ls han anat a queixar, els han dit, però si és que és això el que 
nosaltres hem aplaudit del que ha fet l’Ajuntament. Per tant, no entenc res. 

Després, el tema de les curses que deia el senyor Salellas: jo penso que és una molt 
bona proposta la que ens està fent. Jo no sé si per a la cursa de Sant Silvestre, però la 
trobo molt encertada i, per tant, començarem a estudiar amb el servei i, evidentment, 
amb els organitzadors de curses que no siguin pròpies de l’Ajuntament també, com es 
pot fer per no generar aquesta quantitat de residus, perquè comparteixo la proposta 
que ha fet i l’afirmació. 

I respecte al conveni d’adults, a veure, jo ja no sé com hem d’explicar també aquesta 
qüestió, perquè ho he fet a la direcció de l’escola, ho he fet públicament i ho ha fet 
públicament qui ho havia de fer en primera persona, que és el director dels Serveis 
Territorials. Recordem que aquesta escola és titularitat de la Generalitat de Catalunya, 
del Departament d’Ensenyament. Fins ara a l’Ajuntament de Girona el departament li 
demanava una col·laboració per poder posar unes hores més de cobrir aquesta 
consergeria. Quan a nosaltres aquest anys se’ns va dir si ho podríem tornar a fer, 
nosaltres hem dit que sí, però que s’havia de fer a través d’un conveni, perquè era la 
fórmula que ens deia el secretari que s’havia de fer. Simplement això. El departament, 
per les raons que siguin –preguntin al departament, poden llegir les declaracions que 
ha fet el director dels Serveis Territorials, i és que les ha fet públiques–, ha dit que 
aquesta aportació extraordinària que s’estava fent fins ara no toca fer-la. I, per tant, 
nosaltres, el conveni, i tant que el tenim fet; si el vol el departament, quan el vulgui, 
tenim la proposta feta. Però mentre el departament continuï dient que no toca fer 
aquesta aportació extraordinària, nosaltres no podem fer res. 

Merci. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Glòria 
Plana… 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies. Quant a l’encesa dels llums, el dia 25 de 
novembre, és cert que va coincidir amb el Dia Internacional en contra de la Violència 
envers les Dones. Aquesta data està pactada amb les associacions de comerciants de 
la ciutat de Girona. I vàrem considerar que havíem participat, que participàvem, 
evidentment, com no podria ser d’una altra manera, en tots els actes en rebuig a la 
violència envers les dones. La senyora alcaldessa va participar en tots els actes durant 
tot el dia, fins i tot també en l’encesa de llums hi va fer referència i va mostrar el rebuig 
tant per part d’ella com per part de la resta de membres del consistori. Per tant, va ser 
una coincidència, però que tampoc pensem que…, bé, una cosa treu l’altra. 

Per part del pla estratègic de turisme, que me preguntava el senyor Terés que com 
estava, doncs, precisament, ens han concedit la subvenció. Com saben vostès, ho he 
explicat diverses vegades, esperàvem la subvenció del SOC per poder fer aquest pla 
estratègic; se’ns ha concedit aquesta subvenció. Serà un pla estratègic amb un cost de 
64.000 euros; la subvenció és de 54.000 euros…, ai, perdó, de 50.000 euros. Per tant, 
l’inici de l’actuació ha de ser abans de final d’any, simplement amb la dotació 
pressupostària ja es dóna per iniciat, perquè, evidentment, haurà d’anar a 
concurrència. 

Per tant, a partir de gener, jo crec que podrà sortir ja a concurs i, bé, tots els tràmits. I 
a partir d’aquí, un cop adjudicat, començar-se a redactar. Per tant, no serà d’avui per 
demà, però sí que tenim la subvenció, tenim els diners i ja podem començar a treballar 
en aquest sentit. Que, per altra banda, ho posarem a disposició de tots els regidors i 
regidores d’aquest Ajuntament perquè es pugui participar i, evidentment, per 
descomptat, a la resta de la ciutadania que ha de participar en aquest pla estratègic de 
turisme.   

Quant a la regidora Pèlach, els ateneus cooperatius: a veure, li diré exactament el 
nostre ( . . . ) , en fi, els ateneus cooperatius són una línia dintre d’una convocatòria 
que surt del Departament de Treball, Benestar i Famílies. Aquesta convocatòria té 
dues línies: una que és, precisament, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, i una altra que 
és més per fomentar el cooperativisme i crear llocs d’ocupació. 

Aquí què va passar? Que hem parlat amb el departament i ens han dit que per a la 
Xarxa d’Ateneus Cooperatius no en donaran molts al territori, és a dir, que estan com 
molt selectius. Llavors, per no fer-nos mal amb altres municipis de l’àrea urbana que 
ens han manifestat que es volien presentar en aquesta línia i, sobretot, liderat pel 
consell comarcal, vam dir: «Doncs, molt bé, ho demanaran el consell comarcal, però 
nosaltres hi col·laborarem, i ens presentarem a la línia, que és del foment del 
cooperativisme.» I hem presentat ja la subvenció perquè per part de la Volta, 
l’associació el Fang es pugui professionalitzar, si ens donen aquesta subvenció, que 
l’hem demanada –que jo crec que són 57.000 euros el que hem demanat–, per poder 
crear aquesta associació en cooperativa. 

Per tant, jo crec que són dues línies que vénen a ser no ben bé el mateix, però 
pràcticament, perquè fomenten el cooperativisme i, a la vegada, doncs, aprofitem que, 
per una banda, pugui demanar una altra entitat, com el consell comarcal amb altres 
ajuntaments de l’àrea urbana, i nosaltres per la part de la línia 2. 

No sé si m’he explicat, però és en aquest sentit. Gràcies.  



 

  113

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Resposta a la pregunta de la regidora Laia 
Pèlach, pensava que ho havia dit en l’establiment del servei, però sí que hi haurà una 
partida pressupostària pròpia per a l’Oficina d’Eficiència Energètica. Com bé sap, en 
matèria d’habitatge, i per parlar de la naturalesa dels convenis que hi pugui haver entre 
les empreses subministradores de l’Ajuntament també per tal de col·laborar en aquest 
servei, ens agradaria presentar-ho en el marc del Consell Municipal d’Habitatge, que –
com sap– en aquesta matèria sempre el compromís és que aquestes informacions les 
donarem allà perquè es puguin consensuar i aprovar abans de donar-les a conèixer 
públicament o fins i tot en el plenari. També saben que amb els diferents grups 
municipals n’hem parlat abans del Consell Municipal. 

I en resposta al regidor Ricard Calvo, el gener tindrem ja la primera part del Pla local 
d’habitatge, d’acord? Ja els vàrem dir també a la taula que confiàvem molt en aquest 
treball, és una cooperativa amb molta experiència en aquesta matèria i que potser 
aquelles qüestions que no se’ns han acudit en l’àmbit de la taula o de la mateixa 
regidoria, doncs, ens poden aportar alguna via més. 

De moment, ens hem centrat en captació de pis buit de petit tenidor, que tenim 
algunes promocions detectades, a veure si a nivell fiscal es poden aplicar polítiques 
que incentivin, doncs, la cessió d’aquests pisos a la gestió pròpia de l’Ajuntament, i en 
el gran parc d’habitatge, que és el dels grans tenidors. I en aquest àmbit, 
lamentablement, l’única via que tenim en aquests moments és la sancionadora, perquè 
la que teníem d’obligatorietat de lloguer social, doncs, està al Tribunal Constitucional. 
Per tant, com saben, també aquesta via la reprendrem, perquè és que és l’única que 
ens queda en el marc legal, no amb la voluntat sancionadora, sinó d’incentivar les 
entitats bancàries al traspàs d’aquest parc d’habitatge buit. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si me permeten, 
abans de passar la paraula al vicealcalde, és que hem oblidat, que no li recordat a la 
tinenta d’alcalde Isabel Muradàs, el tema de la piscina de Can Gibert que havia dit el 
regidor… 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, disculpi, senyor Rodríguez. (Veus de 
fons.) Ai, perdó, Vázquez. No ens consta cap queixa de manca d’higiene ara en 
aquests moments; per tant, ja miraré de fer la consulta corresponent perquè les 
normes estan senyalitzades des de fa ja força temps. I, per tant, mirarem a veure quin 
és el problema que m’està dient, perquè no ens consta. 

Gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyor alcaldessa. Senyor Vázquez, 
veritablement, el problema de les fulles a les voreres, vull dir, doncs, ens preocupa. És 
més, miri, jo abans de vindre al Ple he fet treure, diguem-ne, un llistat de totes les 
intervencions especials que s’han fet per al problema de les fulles. 

El problema d’aquesta temporada és la climatologia, vull dir, fa vent i pluja, i quan les 
fulles queden molles, queden enganxades i no poden sortir les màquines a escombrar. 
Així i tot, des del 7 de novembre, cada tarda han sortit dues màquines, a banda de les 
habituals que surten als diferents barris, de la neteja. I és tot el que daixò. I no donen a 
l’abast per aquest problema. 
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Llavors, senyor Granados, la seva pregunta sobre Tirgi a Mas Xirgu: Tirgi no 
s’instal·larà a la ciutat de Girona. 

Senyor Salellas, la qüestió la ciutat lliure de plàstics és veritat, es va aprovar aquesta 
moció. No l’hem posat encara…, la veritat és que tenim moltes diferents…: la recollida 
porta a porta, això del Barri Vell, tot això. La veritat és que no hi hem treballat. Aquesta 
idea, tal com li ha dit la regidora Muradàs, doncs, en aquesta cursa ho provarem, però 
no és l’únic camí ni és l’únic lloc on hem d’incidir per poder aconseguir aquesta 
voluntat d’alliberar el màxim possible de plàstics a la ciutat. 

Escoltes de Vista Alegre, ens preocupa –ens preocupa–, el que passa que tenim el 
que tenim; no podem oferir allò que no tenim. Se’ls va oferir allò del carrer del Carme. 
Evidentment, allà hi ha tot un problema…, ja se’ls va oferir, diguem-ne, amb la condició 
que s’havia de rehabilitar aquell local d’allà. Crec que ja ho vaig explicar en un altre 
Ple, el pressupost era importantíssim, ells no tenen pressupost, nosaltres no teníem 
pressupost. Vàrem buscar una altra solució que era a través de la Diputació, se va fer 
la gestió aquí a l’edifici de la UNED, eh? Llavors, aquí també, doncs, evidentment, les 
relacions són amb dues administracions, hi ha hagut d’intervindre Patrimoni de 
l’Ajuntament i hi ha una problema –exactament, jo demà me’n tornaré a preocupar– 
d’estructura també en aquest edifici. Estem treballant sobre el tema i ens n’estem 
preocupant. 

Senyora Pèlach, Poeta Marquina i estornells: és un problema –és un problema–, és un 
problema importantíssim. És més, no sé si ha sortit o sortirà, diguem-ne, una invitació 
a tots els veïns d’allà de la plaça i d’aquells voltants per trobar, per parlar del tema. 

S’ha tractat a nivell tècnic. Està clar, la solució que s’havia en alguns anys trobat era, 
vull dir, aquella poda tremenda en la qual quedaven els troncs i, per tant, doncs, els 
estornells… No solucionàvem el problema dels estornells, perquè se’ns desplaçaven a 
altres llocs de la ciutat, però almenys la plaça Poeta Marquina quedava alliberada 
d’aquest problema. 

Tècnica, jo no sóc tècnic, vull dir, els tècnics de la casa diuen que podes d’aquest tipus 
tot sovint maten els arbres, eh?, i, per tant, ho dic aquí, precisament, ens hem de 
trobar amb els veïns a veure què és el tenen decidit fer: si se fa una poda i potser 
rebroten l’any que ve, però tinguem en compte que si volem evitar la situació que ens 
trobem actualment, vull dir, haurem de tornar a fer aquesta poda el mes d’octubre per 
evitar que aquesta plaga d’estornells se’ns posin allà. 

Per tant…, també la ciutat de Figueres tenim notícies –i m’haig de posar en contacte 
amb ells– que allà a la rambla tenien problemes d’aquest tipus i sembla que els han 
apaivagat bastant, quin és el sistema que s’ha utilitzat. Vull dir que estem treballant 
sobre el tema. 

Senyor Terés, la nova, diguem-ne, ordenança que regula els serveis funeraris, és cert, 
vull dir que sí deu haver sortit…, em sembla que ha sortit avui, per tant, té una 
informació…, aquesta invitació. O màxim que va sortir divendres. Però de divendres 
passat a avui és dallò, per tant, també la rebran vostès. El que passa que en els grups, 
vull dir, ara s’ha fet la redacció predefinitiva, perquè ja contemplarà les modificacions 
que ens han vingut de l’organisme de la Generalitat, que també ens n’ha fet rectificar, 
doncs, els enviarem perquè vostès vegin ja la definitiva. I possiblement ensobraran 
aquí, doncs, la convocatòria, que no és res més que aquella comissió informativa que 
ja es va anunciar que es farà com a projecte participatiu. 
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Bústia d’avisos, és cert, vull dir, aquest és un altre problema que se’ns va plantejar. La 
persona que cuidava de la bústia d’avisos se va posar malalta, se va allargar més la 
malaltia del que teníem previst i, després, va demanar el canvi de lloc de treball. A tot 
això, a Recursos Humans no hi havia bossa d’auxiliars administratius i buscant una 
fórmula de solució d’urgència, es va recórrer a l’SMO, que havien fet selecció per a 
aquells cursos d’ocupació i tot això i, bé, es va incorporar una persona. Una de les 
persones que se substituïa, que estava de baixa per maternitat, ens va comunicar que 
s’incorporaria a finals de desembre; per tant, el contracte que se va fer a aquesta 
substituta, vull dir, va ser fins a finals de desembre. Ara, ens ha comunicat, en el 
moment que sí que ha vingut i que s’incorporava a finals de desembre, però que tenia 
vacances pendents anteriors en el moment de la maternitat, dies de festa i tot això. I 
aquí se’ns produirà un altre buit al qual estem també tractant de buscar solucions. 

Però, vull dir, el que sí és cert és que es va recuperar i en aquest moment no hi ha, 
diguem-ne, res endarrerit quant a bústia d’avisos. 

I, després, la senyora Roca, la qüestió dels pipicans: sí, és veritat, estem acabant-ho 
d’estudiar. Tenim un problema, tenim un problema, diguem-ne, de neteja quan se fan 
instal·lacions d’aquest tipus. I estem veient vejam de quina forma, vull dir, a altres 
ciutats, hem demanat informació, resolen aquesta qüestió. Però estem treballant sobre 
el tema. I és més, estem treballant sobre aquest tema i sobre el tema de la qüestió on 
poden córrer deslligats gossos, a diferents espais, i n’estem buscant un de molt ampli, 
que sembla que, precisament, avui ho comentava amb l’alcaldessa, hi trobarem una 
solució a aquest tema. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora Maria 
Àngels Planas… 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, pel que fa al 
registre d’entrada, bé, comentar que només afecta les persones jurídiques i els 
professionals; no afecta les persones físiques. I que, bé, va sortir una normativa que 
s’havia d’aplicar des del 2 d’octubre i fins ara hi ha hagut una moratòria en la qual 
agent també podia presentar-ho per escrit, perquè se’ls ha anat explicant com ho 
havien d’anar fent. I tenim la gent de l’OIAC que, bé, està –ho enllaço amb la pregunta 
aquesta que me dèieu de cues a l’OIAC, no?– ensenyant a la gent com s’ha d’entrar. I, 
a més a més, s’han d’escanejar tots els documents. I, per tant, evidentment que és 
molt més lent que abans. A la gent se li explica només d’entrar, ja ho entenen, però sí 
que és veritat que s’han allargat les cues. 

Això a la llarga estaran molt més contents, tant les persones jurídiques com les 
professionals, perquè ja ho estan fent en altres…, a la Generalitat o a Hisenda o en 
altres llocs ja estan fent aquest mètode. Per tant, tampoc a molts d’ells no els ve de 
nou i també els servirà perquè un cop presentin…, o sigui, si han de presentar 
documentació de la qual ja disposa l’Ajuntament, no l’han de tornar a presentar. Per 
tant, a la llarga tot això serà per a millor. Però sí que és veritat que ara provoca això. 

I per tal d’evitar aquestes cues, el que nosaltres hem agafat és dues persones més 
que comencen aquesta setmana. Estàvem en la mateixa situació que parlava el 
senyor Berloso. Sabeu que hem fet les borses d’auxiliars administratius, bé, ara ja 
disposem d’unes borses, aquí es contractaran dues persones –no ve a servei 
determinat– per ajudar durant un temps determinat –en principi es preveu un any– per 
tal de poder tenir dues mans més per ajudar a fer tota aquesta feina. 
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Quant… (la senyora Planas estossega) Perdonin. Quant als mecanismes que ens 
parlaven de recursos humans, d’informació, dir que, bé, nosaltres quan se fan proves, 
es fan borses, hi ha d’haver uns canvis, s’informa, s’informa la gent. Moltes vegades 
fins i tot la mateixa gent abans ja ve a informar-se. Recursos Humans estan oberts, 
precisament, a qualsevol informació. Jo com a regidora també: l’altre dia, en el cas de 
l’SMO, no tenien clara quina era la situació en què es trobava fer tota una sèrie 
d’exàmens, jo mateixa i la regidora Paneque ens vàrem reunir amb el Servei Municipal 
d’Ocupació, els vàrem explicar la importància de presentar-se a borses, de fer 
exàmens. Crec que ho varen entendre. Al mateix dia tothom va anar a presentar-se 
per fer les proves. Crec que les tenen dimecres, espero que els vagi a tots molt bé. He 
trobat ara una persona i m’ha dit que dimecres tenen aquestes proves. I, per tant, 
nosaltres intentem informar a tothom. 

Dir que jo els he dit moltes vegades, perquè els vaig dir: «Per què no m’ho havíeu 
preguntat abans? –Regidora, és que ens sap greu molestar-la.» Dic: «No, no, jo estic 
tot el dia i jo sempre prioritzo les persones que demanen de parlar amb mi respecte a 
la feina que tinc, per mi és importantíssim, i la responsable de Recursos Humans i 
altres tècnics de Recursos Humans estan sempre a disposició d’informar el treballador. 
I, per tant, si vosaltres penseu que algú no està prou informat, ens ho dieu que ens 
adreçarem a ells i els explicarem el que calgui.» És molt important que tinguin la 
informació de tot, perquè a vegades hi ha gent que, bé, els pot conduir a un malentès 
o que realment s’espantin pensant que és el que anem a fer si simplement 
normalitzem situacions que creiem que eren importants de normalitzar. Per tant, torno 
a repetir que estem a la seva disposició. 

Bé, respecte a l’audiència pública, nosaltres vam decidir fer-la l’any passat; aquest any 
la veritat és que no n’hem parlat, és una qüestió que estem acabant de fer el 
pressupost. Ja vaig dir que el pressupost s’allargava una miqueta més perquè tampoc 
teníem tota la informació necessària per poder-lo fer; no s’han aprovat els 
pressupostos de l’Estat. Però tot i així, intentaré a finals d’aquesta setmana o com a 
molt dilluns de presentar-vos ja el pressupost, a donar-vos el pressupost perquè el 
puguem treballar i estar a la vostra disposició per parlar-lo. 

Quant a l’audiència, n’hem de parlar, la veritat és que amb l’equip de govern encara no 
hem parlat d’audiències públiques. 

I pel que fa a la Mancomunitat de Santa Eugènia, bé, jo us explico una mica com 
funciona: jo crec que l’únic tràmit que hi ha de més, en passar-lo al capítol II, del 
capítol VI al capítol II –el capítol II és d’inversions–, que són les despeses corrents, és 
que s’ha de passar pel Ple, però això no allarga la situació. El que cal és necessari que 
hi hagi una justificació. Nosaltres mirarem què ha passat concretament amb la 
Mancomunitat de Santa Eugènia. Nosaltres, un cop arriben les justificacions i 
Participació ja ens dóna l’informe conforme ja és correcte, doncs, ho passem pel Ple, i 
potser sí s’allarga una setmana, quinze dies fins que se passi pel Ple, però no més 
temps, no? Encara que estigués a capítol II també necessitaríem les justificacions. De 
totes maneres, mirarem què ha passat, perquè si realment s’ha allargat tant, quina és 
la causa, el perquè. Ens ho mirarem i, bé, informarem la Mancomunitat. (La senyora 
Planas estossega.) Perdoneu, estic… 

I respecte a la situació dels treballadors, que me demanava la senyora Roca, bé, jo 
entenc la seva situació: ells fa anys que pateixen una sèrie d’immobilitat, des del 2010 
la normativa sabeu que no deixa…, va reduir els assumptes propis, es va reduir les 
pagues extres, no es permet increment de salaris, la taxa de reposició era zero, no es 
pot fer oferta pública. Bé, de l’any 2010 al 2016, les expectatives de creixement que 
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han tingut han sigut molt poques: és cert que si ho mires potser amb gent de fora, 
d’empreses privades, potser la situació és pitjor, però cadascú es veu el seu. I, per 
tant, tenen raó.   

Nosaltres hem anat treballant amb ells, hem anat fent coses dintre del que ens deixa la 
normativa: millores d’IT, flexibilització d’horaris, hem treballat la relació de llocs de 
treball, però s’ha de tornar a modificar, perquè ens donen unes quanties que són 
complicades d’aplicar i, per tant, les hem de seguir treballant. I això desespera quan 
portes un parell d’anys treballant una cosa i dius ens ho hem de tornar mirar, que ho 
hem fet conjuntament amb els sindicats. I, per tant, és cert que ens ho hem de tornar a 
mirar.  

Ara s’han fet promocions internes. Clar, ells deien: «Ostres, és que has de fer 
exàmens.» Sí, és que la norma diu que has de fer exàmens. Així és. 

La funcionarització, que l’hem de treballar, que ja la tenim molt treballada. Perquè, és 
clar, nosaltres quan tu dius: «Faré una promoció interna.» Bé, tot això ja ho treballa 
darrere de Recursos Humans. Quan dius faig la funcionarització, hi ha d’haver-hi un 
estudi, hi ha un informe el qual ens diu com hem de fer aquesta funcionarització. I, per 
tant, aquest any podrem aplicar-ho, aquest any 2017, que s’haurà de fer també una 
petita prova. I, és clar, al final jo entenc que se senten impotents a vegades, igual que 
la regidora també s’hi sent quan hi hauria demandes que les voldria donar, però que 
no és possible perquè normativament no és possible. 

I, per tant, bé, aquest any nosaltres el capítol I puja 600.000 euros més, perquè també 
ens hem trobat amb una situació en la qual hi ha diversitats de situacions a tota la 
casa i, per tant, hem volgut unificar aquestes situacions, hem volgut estructurar 
algunes coses que eren d’estructura, que no ho estaven, aquestes places s’han pogut 
posar d’estructura. I aquests 600.000 euros més han servit per unificar totes aquestes 
situacions. 

Però és veritat que és lent i jo entenc que ells a vegades es desesperin, no? Però, bé, 
nosaltres també…, jo no només sóc regidora de Recursos Humans, sóc regidora 
també d’Hisenda, i, per tant, també haig de mirar pel bé en general, no? I pel bé en 
general és que seguim complint –que la viceinterventora serà la primera que m’ho 
dirà– l’estabilitat pressupostària, tots els índexs que ens posen, perquè, si no, tots 
aquests serveis impropis, que són molts, que fa l’Ajuntament de Girona no els podríem 
fer. Perquè, clar, si no compleixes les normatives, el primer que et comencen a dir és 
«serveis impropis fora», vinga. I, llavors, nosaltres volem seguir-los fent, perquè, a més 
a més, són bons per al ciutadà, és un servei que és dóna al ciutadà. I, per tant, hem de 
tenir un equilibri. 

I, per tant, seguirem parlant amb ells, seguirem negociant; no hi ha una mala relació, 
però sí que ells han volgut fer un gest. I, bé, en seguirem parlant. I nosaltres com a 
govern farem el possible per tirar endavant moltes coses dintre la normativa que tenim, 
que és bastant restrictiva encara. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Molt breument, 
tres preguntes. 

Senyora Laia Pèlach, referent al tema de la Taula de Mobilitat, efectivament, el 
compromís jo voldria convocar-la com a mínim dos cops a l’any. Aquest any de 
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moment només ho hem fet una vegada. També és cert que el que volíem fer era 
confirmar, i ja els avanço, que per part d’Europa ens han donat un projecte de Camins 
escolars segurs, que liderarem nosaltres, en el qual intervenen diferents regions 
europees de països com Àustria, Holanda, Polònia, Suècia, Romania o Itàlia. Ho volia 
avançar a la Taula de Mobilitat, però, bé, ja els ho avanço. 

I referent al tema de l’acta, jo he estat mirant el correu i l’última Taula de Mobilitat es 
va fer el dia 26 d’abril i el 24 de maig es va enviar l’esborrany de l’acta. Comprovarem 
a veure si hi ha hagut algun error. Jo he mirat i m’he trobat aquests documents. 

Referent a la pregunta o suggeriment que em feia el senyor Pere Albertí referent als 
bancs de l’avinguda Pericot, allà el model que hi ha és aquell model romàntic, que és 
molt vell, que ara ja no compleix normativa i els estem substituint per uns que porten ja 
el reposabraços. Sí que és veritat que em van venir a veure unes senyores i vam dir: 
«com a mínim aquests dos en els quals ens col·loquem nosaltres», i se’ls va fer. Però 
hi ha tantes demandes… Però aquelles senyores que surten a una hora determinada i 
tot allò, doncs, se’ls va fer ràpid. Però gradualment anem substituint aquest tipus de 
banc. 

I, senyora Maria Mercè Roca, el senyor Berloso ja li ha parlat del tema de la brutícia, 
referent al tema del tobogan, passo l’avís, que no en teníem coneixement, i ho 
solucionarem. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ja per finalitzar, 
efectivament, el tema del Flickr, aquesta xarxa per a fotografies, que té més usuaris, la 
qualitat és molt millor i, a part, no té límit també de fotografia. Clar, per als usuaris que 
moltes vegades les volen, doncs, per «pillar-les» d’allà, els va molt millor aquest 
sistema que els que són gratuïts. Ho seguirem mirant i si n’apareix un de gratuït que 
pugui donar més o menys aquest servei per a l’usuari. Anirem veient. No ho sé, 
sembla que tècnicament s’aconsella, i amb molta més força, utilitzar de moment 
encara aquesta xarxa, perquè les que són gratuïtes encara no donen prou aquest 
servei que sembla que caldria que donessin. Però, ho mirarem. 

Quant al tema de la participació dels grups, espero que aviat els pugui donar una 
resposta. Estem analitzant diferents ciutats i diferents pàgines web, aquesta és la 
veritat, ho estem mirant ara. I la veritat és que n’hi ha molt poques que hi hagi re, per 
tant… Bé, ho estem mirant, eh? 

Quant a l’uniforme, ho parlarem amb el personal, parlarem amb ells si se senten 
còmodes o no. I, evidentment, no només no hi tinc cap inconvenient, si se troba alguna 
cosa més moderna i que els agradi més, encantada, eh? És ben bé parlar-ho amb ells 
i si senten millor o no o si els és igual o si acaben d’utilitzar aquests o no… Cap 
inconvenient, ho parlarem amb ells. 

Ara li ha tocat, pobre, a ell, que tots ens el mirem. Però, vaja… 

I quedava un últim tema que era el tema de la crema de fotografies del rei i la 
condemna o no: jo no ho puc aplaudir –jo no ho puc aplaudir–, i ara li explicaré per 
què, eh? Jo no puc aplaudir la crema de fotografies igual que en cap cas aplaudiré el 
revés: crec que no ha de passar que acabi al jutjat ningú per temes d’aquests. És a dir, 
les dues coses. 

Jo crec sincerament, i com que és el que crec, per això no ho puc aplaudir ni puc 
condemnar així directament, crec que és molt mala estratègia, crec que és mala 
estratègia, igual com d’altres que a vegades hem comentat. 
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I, a més, l’altre, per exemple, que vam estar treballant junts per la Constitució, encara 
me vaig reforçar més en aquesta idea, i és que crec que hem treballat molts, molts, 
molt de temps, porten molt de temps, i jo una mica, eh?, el que he pogut, però molts 
porten molt de temps transportant la gent en aquest procés il·lusionador que suposa 
aquest objectiu, aquesta fita que molts ens plantegem i ho hem fet d’una forma 
absolutament positiva, feliç, amb somriures, etcètera. Mai contra res, sempre a favor 
de tot; de forma oberta, a favor de tot i de tothom. Incloent, no excloent. 

Llavors, a vegades hi ha algunes actituds, que jo puc entendre, jo les puc entendre, 
fins i tot jo íntimament puc pensar: «Guaita, a mi, és que jo sóc republicana», jo no 
crec en la monarquia, no me sembla un sistema just.» És igual, jo personalment, eh? 
Per tant, pots arribar fins i tot a entendre. Però també me n’he adonat aquests darrers 
temps que algunes actituds d’aquestes provoquen un rebuig molt important a persones 
que crec que tenim l’obligació, els que som i creiem en la independència, crec que 
tenim l’obligació d’atraure-les cap al nostre projecte, si pot ser –si pot ser. O sigui, jo 
me crec en l’obligació d’intentar atraure tothom que pugui, perquè jo crec que el camí 
de la independència és el millor per a tota la ciutadania, per als que hi creguin i per als 
que no. Això ho he dit moltes vegades. Per tant, crec que és l’objectiu, per tant, crec 
que és la meva obligació. 

I quan s’utilitzen algunes estratègies d’aquestes, precisament, i en sóc molt conscient, 
i crec sincerament i honestament que és així, que estem apartant gent que potser la 
podríem atraure. 

Jo, perdonin, perquè, clar, m’ho pregunten públicament i me veig obligada a contestar-
ho públicament quan potser no ho sé, eh?, a vegades són debats més interns dels 
grups sobiranistes. No ho sé. 

Guaiti, jo no ho aplaudiré mai això, perquè veig que és una molt mala estratègia i, per 
tant, al revés, jo a vegades potser demanaria que no es fessin aquestes coses. Però, 
en cap cas –en cap cas–, me semblarà bé que una mostra que en el fons és 
d’expressió o de llibertat d’expressió i que, evidentment, és el màxim exponent de la 
democràcia pugui acabar als jutjats. En cap cas, eh?, en cap cas. Però tampoc no puc 
aplaudir actes com aquests, i és més, jo també els podria demanar –no els miro a 
vostès– a persones que a vegades fan actes com aquests, doncs, que crec que potser 
no son els més adequats per convèncer els que encara no estan convençuts. I els que 
ja estan convençuts, tampoc els ajuda en res. 

Per tant, guaiti, si volia saber l’opinió de l’alcaldessa respecte a això, que crec que 
m’ha dit que què opinava sobre aquest tema i si ho condemnava o no ho condemnava, 
doncs, jo li he explicat això altre. 

Doncs, guaiti, si els sembla bé, ja podríem donar per acabat aquest Ple.      

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I dit això, quan són les onze de 
la nit i quaranta-sis minuts, s’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i s’estén la 
present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 

 

 

 

 


