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SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA EN PLE DEL 14 DE 
NOVEMBRE DE 2016. 

 

A la ciutat de Girona, a les sis de la tarda i tres minuts, del dia 14 de novembre 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) 

Dóna fe de l’acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
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l’interventor Carlos Merino Pons. 

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

El regidor senyor Cristóbal Sánchez Torreblanca abandona la sessió a les vuit i deu 
minuts de la nit. 

_____________________________________________________________________ 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 

Aprovació acta ordinària de data 10 d'octubre de 2016 i extraordinària de data 24 
d'octubre de 2016. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte dels decrets i sentències dictats: 

* Sentència núm. 360, de 19 de setembre de 2016. 

* Sentència núm. 199, de 23 de setembre de 2016. 

* Sentència núm. 188, de 27 de juliol de 2016. 

* Sentència núm. 202, de 27 de setembre de 2016. 

* Decret de l'Alcaldia de data 3 d'octubre de 2016 relatiu a modificació membres del 
grup municipal CUP en les Comissions Informatives d'Hisenda i Regim Interior i 
Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. 

* Decret de l'Alcaldia de data 5 d'octubre de 2016 relatiu a delegació específica 
d'atribucions a favor del regidor Sr. Narcís Sastre Fulcarà. 

* Decret de l'Alcaldia de data 13 d'octubre de 2016 relatiu a modificació Decret de 
l'Alcaldia de delegacions genèriques i específiques a favor dels diferents regidors que 
composen l'equip de govern. 

* Decret de l'Alcaldia de data 27 d'octubre de 2016 relatiu a proposta d'acord d'adhesió 
a la Xarxa de municipis LGTBI, pobles i ciutats per la diversitat afectiva, sexual i 
decomposen l'equip de govern. 

4. RATIFICACIONS. 

4.1 Decret de l'Alcaldia de data 7 de setembre de 2016 relatiu a aplanament en el 
recurs contenciós administratiu núm. 404/2015 (i acumulat 6/16) del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, interposat contra les liquidacions de la taxa per 
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, corresponents al 
primer i segon trimestre de l'exercici 2015. 

4.2 Decret de l'Alcaldia de data 7 de setembre de 2016 relatiu a desistir del recurs 
d'apel·lació interposat contra la sentència núm. 67/2016, de 8 de març de 2016, davant 
la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia. 

4.3 Decret de l'Alcaldia de data 7 de setembre de 2016 relatiu a aplanament en el 
recurs contenciós administratiu 149/2016B del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Girona, interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local, corresponent al tercer trimestre de 
l'exercici 2015. 
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4.4 Decret de l'Alcaldia de data 2 d'agost de 2016 relatiu a aprovació de la carta de 
compromís i declaracions responsables a adjuntar a la candidatura a la convocatòria 
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya que presentarà la Diputació de Girona com a entitat 
representant del PECT Indústries culturals i creatives i l'Ajuntament de Girona com a 
entitat sòcia beneficiària. 

PROPOSTES. 

Comissió 

PROPOSTES. 

Comissió Informativa d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat 

5. Ratificació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Girona i 
aprovació del reglament de funcionament 

Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació 

6. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona a la Declaració Institucional de les 
Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016. 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

7. Modificació pressupostària per suplement de crèdit 

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

8. Verificar el text refós del Pla Especial urbanístic per a la regulació específica de les 
condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de 
cànnabis 

9. PROPOSTES URGENTS. 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES. 

10. Moció que presenta la FAPAC, els sindicats CCOO i USTEC i el sindicat 
d'estudiants SEPC, per a l'edificació d'un nou institut de secundària a la ciutat. 

MOCIONS. 

11. Moció que presenta la CUP-Crida per Girona per donar suport al regidor de Vic, 
Joan Coma i Roura, arran de la investigació per pressumpte delicte d'incitació a la 
sedició. 

12. Moció que presenta la CUP-Crida per Girona per exigir el final de les altes 
mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb 
dignitat. 

13. Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans (C's) per garantir l'accés universal 
dels llibres de text a Catalunya. 

14. Moció que presenta el Grup municipal d'ERC-MES per catalogar i protegir els 
comerços emblemàtics de Girona. 

15. Moció que presenten conjuntament els grups municipals de CiU, ERC-MES i 
CUPCrida per Girona donant suport al referèndum, al procés constituent i als ens 
locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania. 

PART DE CONTROL. 
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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 2016014485 a la número 
2016016399, des de 1 d'octubre de 2016 fins a 31 d'octubre 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 7 d'octubre 
de 2016 (ordinària), 14 d'octubre de 2016 (ordinària), 21 d'octubre de 2016 (ordinària), 
i 28 d'octubre de 2016 (ordinària). 

16. PRECS I PREGUNTES 

Segon.- Convocar el Ple de la Corporació en sessió ordinària pel proper dia 14 de 
novembre de 2016 a les 18:00 hores. 

_____________________________________________________________________ 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Hola, molt bona tarda. Si us plau, 
si..., els membres de la premsa, si ens anem col·locant... Moltes gràcies. Doncs bona 
tarda, benvinguts a aquesta nova sessió ordinària del Ple de la Corporació, en aquest 
cas, de la corresponent al mes de novembre. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

La senyora alcaldessa presidenta declara obert l’acte, i pregunta si s’aprova 
l’esborrany de les actes de la sessions anteriors, de data 10 i 24 d’octubre d’enguany, 
del qual s’ha tramès còpia a tots els membres del Consistori. 

Ningú no demana la paraula i, per tant, queda aprovat com a acta de l’esmentada 
sessió. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En primer punt, tindríem 
l’aprovació de l’acta ordinària de 10 d’octubre de 2016, així com l’extraordinària de 
data 24 d’octubre de 2016. No sé si hi havia alguna modificació, esmena o rectificació 
a fer per part d’algun regidor o regidora. No? Per tant, aniríem per l’aprovació o la 
considerem aprovada. Perfecte. 

VOTACIÓ 

Els reunits aproven per unanimitat les actes de 10 i 24 d’octubre de 2016. 

 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El segon punt de l’ordre del dia 
seria el d’informes de Presidència. Saben vostès que com és usual, crec que tenen 
vostès aquí sobre el document que fa una mica d’informe socioeconòmic de forma una 
mica reduïda referent a la ciutat de Girona. De totes formes, com venim fent sempre, 
farem un petit i curt repàs al que ha suposat les dades quant a l’ocupació o, més ben 
dit, a l’atur a Girona, que en acabar el mes d’octubre d’enguany era de 5.547 persones 
que es troben registrades en situació d’atur a Girona. Aquesta disminució interanual 
que es produeix és d’un 9,39 per cent, aquesta és una dada important a destacar. 
Estem parlant que s’han produït trenta-cinc mesos..., portem ja trenta-cinc mesos 
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consecutius de reducció de l’atur interanual registrat. També per destacar saben que 
mirem igualment de fer una referència als afiliats a la Seguretat Social, perquè ens 
permet analitzar d’una forma més global la situació del mercat de treball. En aquest 
sentit, doncs, també es confirma un cert increment del nombre d’afiliats a la Seguretat 
Social. Saben vostès que normalment no parlo dels contractes, perquè poden ser 
xifres enganyoses en el sentit que poden haver-hi molts contractes, però si són de molt 
curta durada, doncs tampoc no ens aporten dades que ens permetin l’anàlisi. Això es 
diferent a l’afiliació a la seguretat, perquè és una foto fixa que en un moment 
determinat hi ha un determinat número de persones que estan afiliades a la Seguretat 
Social a la ciutat de Girona, que saben sempre que anem un mes endarrerits, perquè 
les dades surten sempre més tard i que, per tant, les persones afiliades al setembre de 
2016 eren de 68.405; és un augment un altre cop respecte al mes d’agost. I respecte a 
les xifres interanuals, és un 4,54 per cent més respecte al setembre de 2015. I si 
miréssim el 2013, on hi havia..., va haver-hi la xifra més baixa de la darrera sèrie 
d’afiliació en un mes de setembre, doncs en aquest cas estem parlant d’un diferencial 
d’un 12,14 per cent, que són xifres que ens permeten pensar en certa forma positiva o 
amb un punt d’optimisme un punt perquè sempre tornem a dir que no hem de caure en 
el cofoisme, tot i que aquestes dades són positives, d’aquestes reduccions constants 
interanuals de l’atur i que segueix essent molt necessari seguir treballant contínuament 
perquè aquestes contractacions, aquestes afiliacions siguin amb contractacions 
estables i de qualitat, aquesta ocupació sostenible que sempre tots creiem, estem 
segurs i convençuts que és la que hem de treballar per aconseguir. Quant a l’informe 
socioeconòmic, ho deixaríem aquí. 

Crec que..., bé, respecte al tema del projecte ferroviari, només hi ha una novetat i és 
que s’acaba d’acordar que el dia 24 de novembre d’enguany hi haurà la primera reunió 
de la comissió de seguiment de les obres, de les obres de la reposició de la llosa, que 
estarà formada per un representant d’Adif, un representant del propi responsable de 
l’obra i evidentment pel tinent d’alcalde Carles Ribas, que en aquest cas és el regidor 
responsable del projecte ferroviari. Saben vostès que ja existia aquesta comissió de 
seguiment quan s’estaven fent obres i ara, evidentment, no hi era perquè les obres no 
s’estaven duent a terme. Aquesta comissió, doncs, que es tornarà a constituir aquest 
24 de novembre, doncs, esperem que sigui una mostra més que efectivament a finals 
del mes de novembre s’iniciaven les obres de reposició de la llosa d’aquí al darrere de 
l’estació. Per tant, esperem i confiem que sigui així. 

I avui també un tema d’Alcaldia important, que hem fet avui roda de premsa, però que 
només per recordar-ho perquè és d’Alcaldia i que és important, doncs recordar-los que 
del 16 al 18 de novembre hi ha aquestes jornades d’imatge i recerca que es porten a 
terme per part del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona, que es compta 
amb més de dos-cents professionals de quinze països o estats diferents amb més de 
quaranta aportacions científiques, ponències, experiències, comunicacions, que es 
durà a termes a l’Auditori, al Palau de Congressos, que és una jornada molt important i 
que en aquest sentit m’agradava destacar-ho, que és bianual, com vostès coneixen i 
m’agradava destacar-ho també com a informe de Presidència. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 360, de 19 de setembre de 2016, del Jutjat Social núm. 3 de 
Girona, que, en primer lloc, estima en part la demanda d’impugnació de sanció 
núm. 405/2015, interposada contra l’Ajuntament de Girona i es declaren nul·les i 
injustificades les sancions impugnades per les parts actores i imposades per resolució 
de 27 de març de 2015, tot revocant-les; i en segon lloc, es desestima la demanda 
de reclamació de quantitat promoguda per les parts actores contra l’Ajuntament de 
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Girona. 

* Sentència núm. 199, de 23 de setembre de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que estima en part el recurs contenciós administratiu 
núm. 483/2013, interposat per una comunitat de propietaris contra l’acord adoptat 
per la Junta de Govern Local en sessió de 8 de novembre de 2013 en virtut del que 
es va desestimar el recurs de reposició interposat contra l’anterior acord de la Junta 
de Govern Local de 6 de setembre de 2013, pel que es varen aprovar les condicions 
d’una llicència d’obres per a la rehabilitació de les façanes d’un edifici. 

* Sentència núm. 188, de 27 de juliol de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 
302/2015, interposat per l’entitat recurrent contra el Decret d’Alcaldia de 5 de juny de 
2015, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat contra l’anterior 
Decret d’Alcaldia de 17 de març de 2015, desestimatori de les al·legacions 
formulades en l’expedient de comprovació limitada d’IAE 1/2015, corresponent a l’IAE 
dels exercicis 2013 i 2014. 

* Sentència núm. 202, de 27 de setembre de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 329/2015-A, interposat pel recurrent contra la desestimació presumpta per 
silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra el Decret d’Alcaldia de 
28 de novembre de 2014, que va autoritzar l’expedició de duplicat de títol de 
propietat sobre un hipogeu del Cementiri de Girona, subjectat a caducitat fins el dia 
15 de novembre de 2025. 

Decret de l’Alcaldia de data 3 d’octubre de 2016 relatiu a modificació membres 
del grup municipal CUP en les Comissions Informatives d’Hisenda i Regim 
Interior i Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública. 

Primer.- MODIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 5 d’abril de 2016 en el qual es 
nomenaven els membres titulars i suplents que composen les diferents comissions 
informatives, en el sentit de nomenar com a membres del grup municipal Candidatura 
d’Unitat Popular-Crida per Girona en les comissions informatives d’Hisenda i Règim 
Interior i Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública els que es relacionen a 
continuació: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR Titular: Lluc Salellas Vilar 

Suplent: Ester Costa Fita 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

Titular: Ester Costa Fita 

Suplent: Laia Pèlach Saget 

Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que celebri. 

Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als regidors afectats. 

Decret de l’Alcaldia de data 5 d’octubre de 2016 relatiu a delegació específica 
d’atribucions a favor del regidor Sr. Narcís Sastre Fulcarà. 

Primer.- MODIFICAR el Decret de l’Alcaldia dictat en data 18 de març de 2016, en el 
sentit d’efectuar una delegació específica d’atribucions envers al regidor i a l’assumpte 
que a continuació es determina: 

ÀREA: Presidència 
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REGIDOR: Sr. Narcís Sastre Fulcarà 

ASSUMPTE: Agermanaments i relacions exteriors, Gabinet d’Estudis Socials i 
Europeus, Ajuntament virtual, ciutat intel·ligent, (SMART CITY). 

Segon.- L’atribució delegada s’haurà d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta 
delegació, no sent susceptible de ser delegada pel seu titular en un altre òrgan o 
regidor. 

En el text de les resolucions adoptades pel Regidor en virtut d’aquesta delegació, 
s’haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la inclusió, en la part 
expositiva, del text següent: 

"Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de 
la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm. 
......., de data ........" 

Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia 
com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de 
l’exercici de la delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament 
legítimes. 

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l’article 44 del ROF aquesta delegació 
tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest Decret al Regidor 
afectat, i serà de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació 
d’aquesta Alcaldia. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment del Regidor delegat, 
aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efecte 
exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat 
d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 

Quart.- Notificar aquesta resolució al regidor afectat, als efectes de que manifesti la 
seva acceptació. 

Cinquè. - DONAR COMPTE al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l’article 44.2 del 
ROF. 

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

Accés ala informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 

Decret de l’Alcaldia de data 13 d’octubre de 2016 relatiu a modificació Decret de 
l’Alcaldia de delegacions genèriques i específiques a favor dels diferents 
regidors que composen l’equip de govern. 

Primer.- MODIFICAR el punt segon de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 
2016003981 de data 18 de març de 2016, en el sentit d’efectuar una delegació general 
d’atribucions per a la gestió i resolució de l’aprovació de la liquidació de la taxa i si 
s’escau de les bonificacions per a l’ocupació dels espais públics dels edificis adscrits a 
la seva àrea així com per l’ocupació de la via pública en activitats relacionades amb 
l’àrea a favor de tots els regidors i regidores delegats d’àrea que composen la Junta de 
Govern Local i que quedarà recollida en el apartat sisè. 
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Segon.- MODIFICAR el punt tercer de la part dispositiva del Decret de l’Alcaldia núm. 
2016003981 de data 18 de març de 2016, en el sentit d’efectuar una delegació 
específica d’atribucions a favor dels regidors que s’hi relacionen per a l’aprovació de la 
liquidació de la taxa i si s’escau de les bonificacions per a l’ocupació dels espais 
públics dels edificis adscrits a la seva àrea així com per l’ocupació de la via pública en 
activitats relacionades amb l’àrea i que quedarà recollida en el seu apartat sisè. 

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

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

"Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de 
la delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret núm..... 
de data....." 

Les resolucions que s’adoptin per delegació, s’entendran dictades per aquesta Alcaldia 
com a titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de 
l’exercici de la delegació, sent per tant aquestes, executives i presumptament 
legítimes. 

Quart.- De conformitat amb el que disposa l’art. 44 del ROF aquestes delegacions 
tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest Decret als Regidors 
afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat advocació 
d’aquesta Alcaldia. 

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors 
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a aquests efectes 
exercitada la potestat d’advocació en base a la present resolució, sense necessitat 
d’una nova resolució expressa en aquest sentit. 

Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que 
manifestin la seva acceptació. 

Sisè. - DONAR COMPTE al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l’article 44.2 del 
ROF. 

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

Decret de l’Alcaldia de data 27 d’octubre de 2016 relatiu a proposta d’acord 
d’adhesió a la Xarxa de municipis LGTBI, pobles i ciutats per la diversitat 
afectiva, sexual i de gènere 

Aprovar l’adhesió formal a la Xarxa de Municipis LGTBI i l’acceptació els principis 
fundacionals del seu document marc que s’adjunta, i facultar la senyora Sílvia 
Paneque, regidora de Serveis Socials, Habitatge i Seguretat representar l’Ajuntament 
de Girona en els actes i reunions de la Xarxa de Municipis LGTBI i per als acords que 
es puguin prendre. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Quant al tercer punt de l’ordre del 
dia, que serien els decrets i acords a donar compte al Ple, doncs aquí els tenen. 

VOTACIÓ 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

 

4. RATIFICACIONS 

4.1 Decret de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2016 relatiu a aplanament en 
el recurs contenciós administratiu núm. 404/2015 (i acumulat 6/16) del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, interposat contra les liquidacions 
de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local, corresponents al primer i segon trimestre de l’exercici 2015. 

En data 27 de novembre de 2015, Orange Espagne, SAU, va interposar recurs 
contenciós administratiu, contra la desestimació del recurs de reposició interposat 
contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local corresponents al primer trimestre de l’exercici 

2015, per import de 3.654,58€ i indirectament contra l’Ordenança fiscal general que li 
serveix de fonament i que ha donat lloc al procediment abreujat 404/2015B del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona. 

Així mateix, en data 30 de desembre de 2015, Orange Espagne, SAU, va interposar 
recurs contenciós administratiu, contra la desestimació del recurs de reposició 
interposat contra la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local corresponents al segon trimestre de l’exercici 2015, per import 
de 3.339,77€ i indirectament contra l’Ordenança fiscal general que li serveix de 
fonament i que ha donat lloc al procediment abreujat 6/2016-A del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona. 

Posteriorment, aquests dos procediments s’han acumulat en el 404/2015 del Jutjat 
Contenciós Administratiu 1 de Girona i s’ha assenyalat la celebració de l’acte de la 
vista oral el proper dia 13 de setembre de 2016. 

En data 24 de febrer de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Sala 
contenciosa administrativa, secció primera, va dictar la sentència núm. 209 
pronunciant-se sobre el rotlle d’apel·lació núm. 52/2015, contra la sentència de primera 
instància núm. 56 de data 6 de març de 2015 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona en el recurs jurisdiccional núm. 424/14. 

Aquesta sentència estima el recurs interposat per Orange Espagne, SAU, anul·la la 
liquidació de la taxa corresponent al segon trimestre de l’any 2014 i anul·la, per no ser 
conforme a dret, els següents extrems de l’ordenança Fiscal reguladora de la taxa: 

"1º el artículo 2, en cuanto a la remisión hecha al artículo 5 a los efectos de incluir en 
la regulación del hecho imponible el aprovechamiento especial del dominio público a 
las empresas suministradoras de telefonía fija tanto si son titulares de las 
correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque 
sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas". 

Atès que aquest pronunciament anul·la els extrems indicats de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del 
domini públic, s’ha d’iniciar els tràmits de modificació de l’esmentada ordenança. 
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D’acord amb el que estableix l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, correspon al Ple de l’Ajuntament la revisió dels actes dictats i d’acord amb 
el que preveu la Llei General Tributària, motiu pel qual aquesta resolució s’haurà de 
sotmetre a la propera sessió que se celebri del Ple de l’Ajuntament per a la seva 
aprovació. 

PRIMER.- APLANAR-NOS en el recurs contenciós administratiu 404/2015 (i acumulat 
6/16) del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, interposat contra les 
liquidacions de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local, corresponents al primer i segon trimestre de l’exercici 2015, per un import total 
de 6.994,35€. 

SEGON.- Convalidar aquesta resolució pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
que se celebri, d’acord amb el que preveu l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local. 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Girona, per tal que tingui efectes en el procediment abreujat 404/2015 (i acumulat 
6/16). 

4.2 Decret de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2016 relatiu a desistir del recurs 
d’apel·lació interposat contra la sentència núm. 67/2016, de 8 de març de 2016, 
davant la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia, 

En data 8 de març de 2016, es va dictar la sentència número 67/2016 en autos del 
recurs contenciós administratiu número 151/2015, interposat per la societat Orange 
Espagne SAU, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la 
liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local corresponents al primer i tercer trimestre de l’exercici 2014. 

La sentència 151/2015 va estimar íntegrament el recurs, i ordenava anular i deixar 
sense efecte la resolució impugnada i les liquidacions corresponents per import de 
8.606,93€, corresponents als trimestres primer i tercer de l’exercici 2014. 

El dia 11 d’abril de 2016, l’Ajuntament de Girona va interposar recurs d’apel·lació 
contra la sentència esmentada, per entendre que la taxa impugnada es fonamenta en 
l’article 24.1.c del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i en els articles de l’Ordenança Fiscal General de 
la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, que en 
cap cas es refereix als serveis de telefonia mòbil a que es refereix la Sentència del 
TSJUE de 12 de juliol de 2012 i considerar que no es pot interpretar que l’article 13 de 
la Directiva 2002/20 i la doctrina del Tribunal Suprem en relació a aquesta taxa, sigui 
traslladable a la telefonia fixa, perquè el legislador, que és a qui li correspon fer la 
modificació de la normativa estatal, tampoc ha fet aquesta interpretació. 

En data 24 de febrer de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Sala 
contenciosa administrativa, secció primera, va dictar la sentència núm. 209 
pronunciant-se sobre el rotlle d’apel·lació núm. 52/2015, contra la sentència de primera 
instància núm. 56 de data 6 de març de 2015 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona en el recurs jurisdiccional núm. 424/14. 

Aquesta sentència estima el recurs interposat per Orange Espagne, SAU, anul·la la 
liquidació de la taxa corresponent al segon trimestre de l’any 2014 i anul·la, per no ser 
conforme a dret, els següents extrems de l’ordenança Fiscal reguladora de la taxa: 

"1º el artículo 2, en cuanto a la remisión hecha al artículo 5 a los efectos de incluir en 
la regulación del hecho imponible el aprovechamiento especial del dominio público a 
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las empresas suministradoras de telefonía fija tanto si son titulares de las 
correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque 
sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas". 

Atès aquest pronunciament anul·la els extrems indicats de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del 
domini públic, s’ha d’iniciar els tràmits de modificació de l’esmentada ordenança. 

D’acord amb el que estableix l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, correspon al Ple de l’Ajuntament la revisió dels actes dictats i d’acord amb 
el que preveu la Llei General Tributària, motiu pel qual aquesta resolució s’haurà de 
sotmetre a la propera sessió que se celebri del Ple de l’Ajuntament per a la seva 
aprovació. 

PRIMER.- DESISTIR del recurs d’apel·lació interposat contra la sentència 67/2016, de 
8 de març de 2016, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia i sol·licitar l’arxiu de les actuacions. 

SEGON.- Convalidar aquesta resolució pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
que se celebri, d’acord amb el que preveu l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local. 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a la secció primera de la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Jutjat Contenciós 
número 3 de Girona, per tal que tingui efectes en el rotlle d’apel·lació corresponent. 

4.3 Decret de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2016 relatiu a aplanament en 
el recurs contenciós administratiu 149/2016B del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, interposat contra la liquidació de la taxa per utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic local, corresponent al tercer 
trimestre de l’exercici 2015. 

En data 3 de maig de 2016, Orange Espagne, SAU, va interposar recurs contenciós 
administratiu, contra la desestimació del recurs de reposició interposat contra la 
liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local corresponents al tercer trimestre de l’exercici 2015, per import de 3.332,51€ i 
indirectament contra l’Ordenança fiscal general que li serveix de fonament i que ha 
donat lloc al procediment abreujat 149/2016 B del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
1 de Girona. 

En data 24 de febrer de 2016, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la Sala 
contenciosa administrativa, secció primera, va dictar la sentència núm. 209 
pronunciant-se sobre el rotlle d’apel·lació núm. 52/2015, contra la sentència de primera 
instància núm. 56 de data 6 de març de 2015 dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona en el recurs jurisdiccional núm. 424/14. 

Aquesta sentència estima el recurs interposat per Orange Espagne, SAU, anul·la la 
liquidació de la taxa corresponent al segon trimestre de l’any 2014 i anul·la, per no ser 
conforme a dret, els següents extrems de l’ordenança Fiscal reguladora de la taxa: 

"1º el artículo 2, en cuanto a la remisión hecha al artículo 5 a los efectos de incluir en 
la regulación del hecho imponible el aprovechamiento especial del dominio público a 
las empresas suministradoras de telefonía fija tanto si son titulares de las 
correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque 
sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas". 
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Atès que aquest pronunciament anul·la els extrems indicats de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per ocupació o aprofitament especial del subsòl, sòl i vol del 
domini públic, s’ha d’iniciar els tràmits de modificació de l’esmentada ordenança. 

D’acord amb el que estableix l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local, correspon al Ple de l’Ajuntament la revisió dels actes dictats i d’acord amb 
el que preveu la Llei General Tributària, motiu pel qual aquesta resolució s’haurà de 
sotmetre a la propera sessió que se celebri del Ple de l’Ajuntament per a la seva 
aprovació. 

PRIMER.- APLANAR-NOS en el recurs contenciós administratiu 149/2016B del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, interposat contra la liquidació de la taxa 
per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, corresponent al 
tercer trimestre de l’exercici 2015, per un import total de 3.359,66€. 

SEGON.- Convalidar aquesta resolució pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
que se celebri, d’acord amb el que preveu l’article 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
de bases de règim local. 

TERCER.- Comunicar aquesta resolució al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Girona, per tal que tingui efectes en el procediment abreujat 149/2016B. 

4.4 Decret de l’Alcaldia de data 2 d’agost de 2016 relatiu a aprovació de la carta 
de compromís i declaracions responsables a adjuntar a la candidatura a la 
convocatòria del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya que presentarà la Diputació de Girona 
com a entitat representant del PECT Indústries culturals i creatives i 
l’Ajuntament de Girona com a entitat sòcia beneficiària. 

En data 4 de maig de 2016 el Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC (núm. 7113) l’Ordre 
GAH/95/2016, de 26 d’abril per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en 
la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-20120, i s’obre la 
convocatòria. 

En data 10 de maig de 2016 la Diputació de Girona va publicar al BOP (núm. 89) 
l’Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores del procés de selecció i de 
cofinançament de projectes dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, 
universitats i entitats sense finalitat lucrativa a presentar a la convocatòria del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya per als projectes d’especialització i competitivitat territorial del Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (PECT) (FEDER). Aquesta convocatòria té 
com a objecte coordinar i cofinançar en un 25% del seu cost iniciatives del territori 
gironí que es vulguin presentar a la convocatòria PECT de la DGAPH. 

En data 16 de juny de 2016 se signa el Decret d’Alcaldia a ratificar al Ple (Proposta 
2016016403) pel qual s’aprova: 

- El projecte Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial amb les 
dues operacions que han de formar part del Projecte d’Especialitat Territorial de 
Cultura de la Diputació de Girona per presentar-lo posteriorment a la convocatòria del 
DGAPH. 

- El seu quadre de finançament plurianual associat. 
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- La presentació del projecte a la convocatòria de la Diputació de Girona per optar al 
cofinançament de les dues operacions proposades. 

- La signatura de la carta de compromís de participació en el projecte d’especialització 
i competitivitat territorial (PECT) de la demarcació de Girona com a entitat sòcia 
beneficiària i designant la Diputació de Girona com a entitat representant del PECT 
davant la DGAPH. 

- Facultar tant àmpliament, com en dret sigui necessari, a l’alcaldessa- presidenta, o 
regidor/a en qui delegui, per a la signatura de tots els actes necessaris pel 
desplegament del present acord. 

En data 27 de juny de 2016 s’aprova la memòria descriptiva de les dues operacions 
del projecte PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial 
aprovades per decret d’alcaldia (Proposta 2016016403) i que han de formar part del 
PECT de Cultura de la Diputació de Girona per presentar-lo posteriorment a la 
convocatòria del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. 

Vist que en data 11 de juliol de 2016 el Ple municipal de l’Ajuntament de Girona 
ratifica: a) Decret de l’Alcaldia de data 16 de juny de 2016 relatiu a aprovació del 
projecte Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial, amb les 
dues operacions associades, per a la participació en el Projecte d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT), emmarcat en la RIS3CAT i en el Programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-20120, per la seva presentació a les convocatòries de la 
Diputació de Girona i del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. B) El Decret de l’Alcaldia de data 27 de 
juny de 2016 relatiu a aprovació de la memòria descriptiva de les operacions del 
projecte PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial 
aprovades per decret d’alcaldia (Proposta 2016016403) i de la modificació de la carta 
de compromís de participació en el PECT de Cultura de la Diputació de Girona. 

Vist que en data 13 de juliol de 2016 la Diputació de Girona resol: seleccionar i 
cofinançar amb una quantitat total d’1.109.054,86 euros, que representa el 25 % del 
total de les dues operacions presentades per l’Ajuntament de Girona; presentar a la 
convocatòria del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya el projecte PECT Indústries Culturals i Creatives de 
Girona i el seu entorn territorial i condicionar de la seva resolució a l’aprovació de la 
subvenció per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge. 

Vist que per tal de realitzar la presentació a aquesta candidatura es requereix d’una 
sèrie de documentació i compromisos. 

D’acord amb la documentació lliurada per diferents àrees de gestió d’aquest 
ajuntament, 

1. Aprovar els següents documents a adjuntar a la candidatura a la convocatòria del 
DGAPH que presentarà la Diputació de Girona com a entitat representant del PECT 
Indústries culturals i creatives amb l’Ajuntament de Girona com a entitat sòcia 
beneficiària: 

a. Carta de compromís de participació en el projecte d’especialització i competitivitat 
territorial (PECT) de la demarcació de Girona com a entitat sòcia beneficiària i 
designant la Diputació de Girona com a entitat representant del PECT. (Annex 1) 
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b. Declaració conjunta en relació a les obligacions generals de l’Ajuntament de Girona 
en l’execució del PECT. (Annex 2) 

c. Declaració responsable que per a l’execució del PECT no es requereix el tràmit 
d’avaluació d’impacte ambiental. (Annex 3) 

d. Declaració responsable sobre altres ajusts rebuts o sol·licitats per les mateixes 
despeses elegibles en l’execució del PECT. (Annex 4) 

e. Declaració responsable sobre la generació d’ingressos amb les operacions que es 
desenvoluparan en el PECT. (Annex 5) 

f. Declaració responsable sobre els requisits de la Base 3 i Base 21 de la convocatòria 
per l’execució del PECT. (Annex 6) 

g. Qüestionari d’autoavaluació per determinar la presència d’ajuts d’Estat en el 
projecte desenvolupat. (Annex 7) 

2. Presentar els referits documents a la candidatura que realitzarà la Diputació de 
Girona, aquesta com a entitat representant del PECT Indústries culturals i creatives 
amb l’Ajuntament de Girona com a entitat sòcia beneficiària, a la convocatòria del 
PECT del FEDER del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

3. Ratificar al Ple la presentació d’aquests documents. 

VOTACIÓ 

Els reunits aproven les ratificacions per unanimitat. 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Quant a ratificacions, doncs 
també aquí..., si no hi ha cap inconvenient..., bé, s’haurien de votar, no sé si hi ha 
algun vot en contra d’aquestes ratificacions... 

I ja saben igualment que qualsevol dubte que tinguin de sentències o decrets o del que 
sigui, al final, en el torn de precs i preguntes, doncs, poden fer vostès totes les 
manifestacions o preguntar els dubtes que tinguin, que nosaltres amb molt de gust els 
respondrem. 

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

5. Ratificació del servei de prevenció de riscos laborals de l’Ajuntament de 
Girona i aprovació del reglament de funcionament 

L’article 40.2 de la Constitució espanyola encarrega als poders públics, com un dels 
principis rectors de la política social i econòmica, que vetllin per la seguretat i la 
higiene en el treball. 

La directiva 89/391/CEE, relativa a l’aplicació de les mesures per promoure la millora 
de la seguretat i la salut dels treballadors en el treball, conté el marc jurídic general en 
què actua la política de prevenció comunitària. 

La Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) transposa 
al dret espanyol la directiva esmentada. L’article 14 d’aquesta llei (LPRL), sobre el dret 
a la protecció davant els riscos laborals, exposa als apartats 1 i 2: 

"1. Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en 
el treball. Aquest dret suposa que l’empresari contreu un deure correlatiu de protecció 
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dels treballadors davant els riscos laborals. Aquest deure de protecció constitueix 
també un deure de les administracions públiques respecte del personal al seu 
servei..." 

"2. En compliment del deure de protecció, l’empresari ha de garantir la seguretat i la 
salut dels treballadors al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball. A 
aquests efectes, en el marc de les seves responsabilitats, l’empresari ha de realitzar la 
prevenció dels riscos laborals (PRL) mitjançant la integració de l’activitat preventiva a 
l’empresa i l’adopció de totes les mesures que siguin necessàries per a la protecció de 
la seguretat i la salut dels treballadors, amb les especialitats que es recullen en els 
articles següents en matèria de pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de 
riscos, informació, consulta i participació i formació dels treballadors, actuació en 
casos d’emergència i de risc greu i imminent, vigilància de la salut, i mitjançant la 
constitució d’una organització i dels mitjans necessaris en els termes que estableix el 
capítol IV d’aquesta Llei." 

En quan a l’organització preventiva, la normativa més específica de referència la 
trobem en el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament 
dels Serveis de Prevenció, on a l’article 2 a l’apartat 2 diu: 

"2. El Pla de prevenció de riscos laborals s’haurà de reflectir en un document que es 
conservarà a disposició de l’autoritat laboral, de les autoritats sanitàries i dels 
representants dels treballadors, i haurà d’incloure els següents elements: a) La 
identificació de l’empresa, de la seva activitat, nombre i característiques dels centres 
de treball, nombre de treballadors i les seves característiques amb rellevància en la 
PRL. b) L’estructura organitzativa de l’empresa, identificant les funcions i 
responsabilitats que assumeix cadascun dels seus nivells jeràrquics. c) L’organització 
de la producció en quan a la identificació dels diferents processos tècnics i els 
procediments organitzatius existents en l’empresa, en relació a la PRL. d) 
L’organització de la prevenció en l’empresa, indicant la modalitat preventiva escollida i 
els òrgans de representació existents. e) La política, i els objectius i les fites que en 
matèria preventiva vol assolir l’empresa , així com els recursos humans, tècnics, 
materials i econòmics que destinarà a aquest efecte..." 

A l’article 14, sobre els serveis de prevenció propis, exposa: 

"L’empresari ha de constituir un servei de prevenció propi en cas que concorri algun 
dels supòsits següents: a) Que es tracti d’empreses que tinguin més de 500 
treballadors..." 

A fi i efecte de ratificar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL), en la 
modalitat preventiva de servei de prevenció propi (SPP), en els termes especificats per 
la normativa de referència, s’ha articulat un reglament, l’objecte del qual és la regulació 
de la prestació de serveis per part del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de 
l’Ajuntament de Girona, en l’àmbit de competències establertes en la normativa 
d’aplicació. 

Vistos el projecte de ratificació del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, el 
reglament regulador del mateix, i la memòria justificativa, relatius a l’expedient per a 
l’establiment del servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei 
de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Girona. 

1. Ratificar la constitució del servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament 
de Girona. 
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2. Aprovar inicialment el projecte de ratificació del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals, el reglament regulador del mateix, així com la memòria justificativa, que 
s’adjunten en els documents annexos a la proposta. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, per tant, doncs, al punt 
cinquè de l’ordre del dia, senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta d’acord la regidora Elisabeth Riera. 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. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Bé, avui portem al Ple el que és la 
ratificació de la constitució del servei de prevenció propi de l’Ajuntament. En diem 
ratificació perquè és un servei que està funcionant de fa molt de temps, no és pas un 
servei nou. Primer de tot, voldria agrair les facilitats que ens han donat els diferents 
grups municipals per tal de portar avui a aquest Ple aquesta ratificació. 

I, bé, explicar-los que el servei de prevenció propi és un servei intern de l’Ajuntament, 
que ja funciona des de fa molts anys, la seva funció ha estat i seguirà sent la de vetllar 
per la seguretat i la salut laboral dels treballadors de l’Ajuntament, però s’ha cregut 
oportú d’establir-lo formalment, l’organització preventiva, com una unitat organitzativa 
específica, amb una missió clara que és la de vetllar per la seguretat i la salut laboral 
dels treballadors, donar suport a l’empresa, a l’Ajuntament, quant a empresa, segons 
la llei, i a l’ajuda dels diferents serveis i àrees de l’Ajuntament, als treballadors, als 
representants dels treballadors i als òrgans de representació, com és el Comitè de 
Seguretat i Salut, establir formalment quines són les competències, establir el 
reglament de funcionament del servei de prevenció propi, l’estructura organitzativa, les 
disciplines que s’assumeixen internament i les que s’externalitzaran i quines són les 
funcions i els recursos humans que se’n destinen. 

Els objectius que volem assolir amb la constitució del servei de prevenció propi són 
donar estabilitat i visibilitat al servei de prevenció propi davant dels possibles canvis 
organitzatius, actualitzar l’estructura específica dins d’organigrama, les disciplines que 
s’assumeixen internament i les que s’externalitzen, dotar i definir les persones que 
n’assumeixen les disciplines tècniques, i definir i concretar les funcions i 
responsabilitats dels integrants del servei de prevenció. 

L’objectiu de tot això, de l’establiment del servei de prevenció propi és millorar-ne el 
seu funcionament i donar compliment a la normativa existent, però a la vegada per a la 
millora d’organització interna i del propi servei. I, bé, és per això que els demano el vot 
favorable. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Volíem avançar que, de fet, com 
ja li hem comentat a la regidora, la nostra opció serà d’abstenció bàsicament perquè 
com més aprofundim també i com hem anat avançant una mica en la informació i 
coneixent-ne una mica els documents, més dubtes ens generen. Allò que havia de ser 
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o vostès van dir que era un mer tràmit realment veiem que no és ben bé un mer tràmit, 
perquè realment amb la descripció que estem fent d’aquest servei i ratificant aquesta 
constitució, el que fem és també determinar una estructura i un funcionament concret i, 
per tant, no és en va que establim aquest servei, sinó que realment hi ha una càrrega 
important. 

A l’aprofundir, hi ha, com comentava, una sèrie de dubtes que no es resolen, dubtes 
com per exemple si s’ha consultat els representants dels treballadors, concretament 
els delegats de prevenció, si es dóna algun tipus de solució a través d’aquesta 
ratificació que vostès comentaven que més enllà de complir, diguéssim, el tema més 
legal, que era com la lògica inicial, perquè ens entenguem, doncs volen millorar el 
servei, doncs ens preocupa saber si estan donant solucions a la infradotació d’aquest 
servei. Veiem que realment amb aquesta ratificació no es planteja ni aquest problema, 
ni se li estan donant solucions. O també per què s’opta –i així ho preveu també el 
document que han adjuntat– per opcions d’externalització. Llavors això també ens 
genera una sèrie de dubtes que ens agradaria anar aclarint. No sé si alguns poder ens 
els podrà aclarir, però, si no, fem aquesta fórmula d’abstenció també perquè entenem 
que, a partir d’aquí, doncs, podem continuar parlant d’aquest tema, podem presentar 
al·legacions i, en qualsevol cas, si volen el nostre vot favorable en l’aprovació final, 
crec que haurem de resoldre abans aquests dubtes que tenim. També ens preocupa 
quines són les fórmules de col·laboració d’aquest servei amb els representants dels 
treballadors i també concretament en aquest cas amb els delegats de prevenció, que 
creiem que són coses que no estan reflectides, o no suficientment, en el document i, 
per tant, ens agradaria aclarir. 

Per tant, davant de tots aquests dubtes, com deia, ens agradaria informar-nos més, 
ens agradaria també valorar les diferents aportacions o informacions que ens han anat 
arribant i, en aquest sentit, també volem agrair el document que ens ha fet arribar, i 
crec que no som pas el únics, sinó a tots els grups, els delegats de prevenció del 
comitè d’empresa, perquè ells sí, coneixement de causa i coneixent el servei de prop i 
la tasca que fa, doncs, també plantegin una sèrie de dubtes, una sèrie de coses que 
no veuen clares i, per tant, doncs agraïm també aquesta informació i volem també 
aprofundir-hi. 

I per tot això i per aquesta possibilitat que veiem d’acabar presentant al·legacions i 
veure així si podem millorar una mica, doncs, el document, fem l’opció de l’abstenció. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra ( ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en 
principi volem anunciar el nostre vot favorable a aquesta proposta, tot i que tenim 
alguns dubtes que suposo que després la regidora Eli Riera ens podrà resoldre. I és 
que hem estat estudiant el contingut de la proposta, no la veiem malament, ja que 
esmentem que hi haurà un servei de prevenció de riscos laborals propi que farà les 
especialitats d’higiene industrial i la d’ergonomia i psicologia aplicada, que disposaran 
cadascuna d’elles d’un tècnic competent, grau superior en les dues especialitats, i 
dues administratives amb formació bàsica en prevenció de riscos laborals. I aquí tenim 
el dubte que suposem o entenem que ja estan en la plantilla actual. També esmenta la 
proposta que hi haurà un servei de prevenció aliè que farà les especialitats de 
seguretat en el treball i la vigilància de la salut, que disposarà d’un tècnic superior 
també de seguretat durant quatre dies a la setmana i que per la vigilància hi haurà una 
metgessa o un metge i un infermer o infermera competents en medicina del treball, i 
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que aquest servei aliè farà servir instal·lacions del servei de prevenció aliens també al 
consistori, a aquesta casa. 

També hem observat que es dota el servei de prevenció d’un allotjament o d’unes 
instal·lacions pròpies, perdó, i recursos per desenvolupar aquesta tasca. El dubte que 
tenim és si és idoni o no per normalitzar el funcionament d’aquest servei, perquè en 
trenta-tres metres quadrats, que és l’espai destinat, hi han de col·locar els quatre llocs 
de treball més una taula de reunions amb quatre cadires i a la zona d’entrada, tres 
cadires més, per tant, una mica atapeït tot plegat. 

Bé, tot i així, espero que ens resolgui aquests petits dubtes que tinc, però anunciem el 
nostre vot favorable. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Doncs la senyora Riera... 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Bé, agrair el vot favorable. I respecte als 
dubtes que ha manifestat la Laia de la  CUP, bé, estic a la vostra disposició per aclarir-
los. Ara, si us puc aclarir una mica per veure si podeu donar el vot favorable... En el 
comitè de seguretat i salut dels treballadors se’ls va informar a l’última reunió que vam 
tenir de la constitució, se’ls va donar la documentació. Aquest és un tràmit preliminar 
que després tindrà tres mesos que s’hi podran presentar al·legacions, com bé ha dit, 
també els treballadors estan estudiant-ho per a veure com ho veuen; d’entrada van 
veure positiu l’establiment del que era el servei de prevenció. 

Respecte al que dius de la millora de dotació, millora del servei, aquest és el primer 
pas per intentar millorar el servei i millorar la dotació que ha de tenir. El primer és 
establir el que tenim, que és el que hem establert ara. Com deia el regidor Pere Albertí 
de la ERC, tots els recursos que tenim ara –el tècnic superior, els dos auxiliars 
administratius– són els recursos que tenim ara, igual que els espais són els que hi 
han, que això no vol dir que no anem a més, vull dir, el contrari, la intenció és millorar. 
Amb el tema de prevenció de riscos és un tema que no s’acaba mai, sempre es pot 
anar treballant, no pots arribar al punt de dir «ara avui ja ho tenim tot», no, sempre 
hem d’anar millorant. 

L’estructura actual del que és els serveis que s’assumeixen pròpiament, que és la 
seguretat del treball i..., ai no, ho estava dient al revés, que és la higiene, l’ergonomia i 
la psicometria o psicologia aplicada, això és el que ara mateix estan assumint 
internament els recursos que té l’Ajuntament i externalitzats amb el servei de 
prevenció aliè i a la medicina en el treball i la seguretat industrial. Ara per ara 
seguiríem així, però sí amb la voluntat d’anar millorant. 

Estic a la vostra disposició, en el temps d’al·legacions, qualsevol dubte, qualsevol cosa 
que vulgueu, doncs ho podem parlar i intentar de millorar-ho. 

Merci. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Riera. 
Ara veurem si els ha convençut o no els ha acabat de convèncer. 

Passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Senyor secretari... 
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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 del Partit Popular, integrat per un membre, i 
l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
aprovar inicialment el projecte de ratificació del servei de prevenció de riscos laborals. 

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 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 DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

6. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Girona a la Declaració Institucional de 
les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016. 

L’Ajuntament de Girona l’any 2015 es va sumar al projecte Ciutats Defensores dels 
Drets Humans que és un projecte conjunt entre la Comissió Catalana d’Ajuda als 
Refugiats, l’Institut de Drets Humans de Catalunya, l’Institut Català Internacional per la 
Pau, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i 15 municipis catalans. 

Ciutats defensores dels drets humans vol donar a conèixer la feina de defensors i 
defensores dels drets humans d’arreu del món, ajudant a conscienciar la ciutadania de 
les ciutats participants sobre la necessitat d’integrar la defensa dels drets humans en 
la nostra tasca quotidiana. 

El projecte consisteix en organitzar l’estada a Catalunya d’un grup de nou defensors i 
defensores dels drets humans durant un període de dues setmanes que a través de la 
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programació de tota una sèrie d’activitats de diferent naturalesa ens ajudaran a donar 
a conèixer la tasca dels defensors i les defensores i la importància de donar-los suport. 

A la ciutat de Girona, en la seva segona edició, es van organitzar amb dos de les 
defensores participants en el projecte, tota una sèrie d’activitats com xerrades en els 
centres educatius, reunions institucionals, entrevistes als mitjans de comunicació i 
conferències obertes a la ciutadania amb l’objectiu de donar a conèixer la situació 
d’aquets defensors i defensores així com la realitat del països dels que provenen. 

Atesa la línia estratègica 2.1 sobre "Girona, ciutat educadora i solidària", del Programa 
Municipal de Solidaritat i Cooperació per a 2016, aprovat per Decret de l’Alcaldia de 
data 3 de maig de 2016, en el qual es preveu desenvolupar accions directes de 
sensibilització i en concret la participació en el projecte Ciutats defensores dels Drets 
Humans. 

Atesa la tercera prioritat sobre "Desenvolupar la campanya Girona ciutat de pau i drets 
humans" del Programa Municipal de Solidaritat i Cooperació per a 2016, en el que 
aquest projecte contribuirà en la millora del coneixement, la promoció i la defensa dels 
drets humans entre la ciutadania de Girona, i donar a conèixer la tasca de diferents 
defensors i defensores de drets humans, ajudant d’aquesta manera a la seva 
protecció. 

Atès que arrel d’aquest projecte, els ajuntaments i institucions participants han acordat 
una Declaració Institucional conjunta que recull el compromís de cadascuna de les 
ciutats amb la construcció de pau i el suport als i les activistes. 

Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Girona a la Declaració Institucional de les Ciutats 
Defensores dels Drets Humans 2016, que recull el compromís de cadascuna de les 
ciutats i institucions participants, segons el que contempla la línia estratègica 2.1 sobre 
"Girona, ciutat educadora i solidària", del Programa Municipal de Solidaritat i 
Cooperació per a 2016, aprovat per Decret de l’Alcaldia de data 3 de maig de 2016, en 
el qual es preveu desenvolupar accions directes de sensibilització i en concret la 
participació en el projecte Ciutats defensores dels Drets Humans. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Defensarà aquesta proposta d’acord el regidor Cristóbal Sánchez. Endavant, si us 
plau. 

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): L’Ajuntament de Girona es va adherir l’any 
passat al projecte «Ciutats defensores dels drets humans», que és un projecte conjunt 
de la Comissió Catalana d’Ajuda als Refugiats, l’Institut de Drets Humans de 
Catalunya, l’Institut Català Internacional per la Pau, els Fons Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament i quinze municipis catalans. L’objectiu és donar a conèixer 
accions que han fet persones que anomenem defensors i defensores dels drets 
humans d’arreu del món lluitant a favor d’aquests drets. 
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El projecte consisteix a conscienciar la ciutadania organitzant l’estada a Catalunya 
d’un grup de nou defensors i defensores dels drets humans que durant dues setmanes 
promocionen els drets humans explicant la seva experiència a través de la 
programació de diferents activitats. A la ciutat de Girona, hem organitzat xerrades en 
centres educatius, reunions institucionals, entrevistes als mitjans de comunicació i 
conferències obertes a la ciutadania amb l’objectiu de donar a conèixer la situació 
personal d’aquests defensors i defensores així com la realitat dels països dels que 
provenen. 

Us demano, doncs, una declaració institucional de suport a aquest projecte en els 
termes que consten en el document que us hem lliurat. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, bé, de fet, confirmar una mica el 
que avançava ja el regidor, que això és un tràmit, diguéssim, dintre una tasca que ja fa 
temps que es ve fent, llavors és un programa que crec que realment està molt en la 
línia de la feina que s’està fent i s’ha vingut fent durant molts anys des de l’àrea de 
Cooperació i també en conjunt moltes vegades amb la Coordinadora d’ONG Solidàries 
i per això també volia aprofitar per felicitar la feina que es fa, tant des de l’àrea de 
cooperació, en aquest sentit, com des de la Coordinadora d’ONG. 

I llavors també insistir una mica amb el que apuntava el regidor, que aquest programa, 
doncs, és un reconeixement a les defensores, als defensors i defensores dels drets 
humans que tenim arreu i que realment, tot i que de defensors n’hi ha arreu i n’hi ha a 
tots els països, en aquells països on les vulneracions dels drets humans són més 
greus i són continuades i esdevenen fins i tot com part del sistema, doncs la tasca de 
defensar-los realment és una tasca que esdevé fins i tot perillosa. I, per tant, crec que 
és molt important que fem aquest reconeixement a aquella gent que planta cara al 
sistema, que planta cara fent desobediència activa, fent accions contundents i 
importants en la defensa dels drets humans i afrontant també, per tant, conseqüències 
greus per a ells mateixos i per a la gent que els envolta. I, per tant, crec que és molt 
important que fem aquest reconeixement a través d’aquesta adhesió, però també 
conscienciant la ciutadania de Girona d’aquesta tasca que fa aquesta gent, defensors i 
defensores dels drets humans arreu. 

Crec molt important també el fet que aquesta tasca de conscienciació es faci en 
diferents àmbits i nivells, es fan molts vegades xerrades dirigides a públic adult, però 
també crec que es preveuen diferents tallers i activitats en el marc també, doncs, de 
les escoles o amb mainada i, per tant, crec que tot això és molt important. 

I també volia aprofitar per dir que moltes d’aquestes persones que planten cara i que 
en defensa dels drets humans en els seus països, doncs, tenen una presència i 
esdevenen líders en aquest camp, acaben també sent..., com he comentat abans, 
veuen perillar la seva vida i, per tant, en moltes ocasions acaben esdevenint també 
refugiats i per això també volia aprofitar aquesta possibilitat i aquesta intervenció per 
una vegada més insistir en la important tasca que s’ha de fer també des dels 
ajuntaments, però des de tots els àmbits i que, a la nostra ciutat, també està fent la 
Plataforma Girona Acull que avui també estarà, com cada dilluns, manifestant-se i 
donant a conèixer també aquesta tasca que els refugiats fan arreu i com la gent per 
motius diversos, però també per ser defensors i defensores dels drets humans, 
esdevenen refugiats i llavors necessiten que ciutats com la nostra els acullin. 
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Moltes gràcies. 

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, la votació del 
nostre grup també serà favorable. Certament que les persones que hem estat 
vinculades i que estem vinculades en aquests camps sempre voldríem més. I, per tant, 
quan llegeixes el titular, doncs, de l’anunciat del punt que es porta a aprovació, és 
adherir-nos a una xarxa de ciutats defensores pels drets humans, d’entrada pinta molt 
bé, després quan llegeixes el projecte està molt bé, som coneixedors de la feina que 
s’ha fet en els últims anys i, per tant, doncs formalitzar-ho i adherir-nos a aquesta 
xarxa és summament positiu, però ens sembla que això estaria bé que impregnés el 
major nombre d’actuacions possibles per part d’aquest consistori. Per tant, que això no 
quedés circumscrit a un àmbit estrictament educatiu, en centres de secundària, sinó 
que miréssim de treure el màxim de suc possible, enteneu-me, a aquestes visites que 
podrà rebre la ciutat de Girona i, per tant, que el màxim nombre de ciutadans 
d’aquesta ciutat, doncs, en puguin ser coneixedors i ser-ne conscients, que és un dels 
reptes que sovint tenim amb els temes que afecten la sensibilització de drets humans i 
pau, ens queden moltes vegades circumscrits a àmbits educatius i, per tant, la nostra 
mainada i els nostres joves en són coneixedors perquè un dia donat o durant unes 
setmanes o així ho tracten en els seus centres educatius. Però, en canvi, la ciutat és 
poc coneixedora, per exemple, dels agermanaments que tenim, i està bé que se’n faci 
promoció i que els mantinguem el màxim de vitals possibles, però és cert que molta 
ciutadania no n’és conscient amb quines ciutats tenim agermanaments amb països en 
vies de desenvolupament. I, per tant, és una feina que estaria bé que fos el màxim de 
coneguda possible. 

Al mateix passa amb les xarxes a les quals pertanyem –ara n’estava fent un repàs–, 
estem adherits a quaranta xarxes pràcticament, em penso que són trenta-vuit o trenta-
nou xarxes com a Ajuntament. Hauríem de ser capaços de treure’n el màxim de 
rendiment possible amb el benentès que rendiment vol dir que la màxima ciutadania 
possible sigui coneixedora d’aquestes adhesions, de què representen, de quina és la 
situació en aquests països, de la feina que es fa en favor dels drets humans i, per tant, 
que aquestes adhesions tinguessin una repercussió a la pràctica en el màxim 
d’aspectes possibles que ens afecten a la vida diària de la ciutat. I alhora també ens 
agradaria que representessin el màxim de coherència possible. A veure, la coherència 
ja sabem que tant a nivell personal com institucional sempre és complicada i tots en 
pequem d’això, però sí que és veritat que ja que ens adherim a xarxes d’aquest tipus i 
una que s’anomena «de ciutats defensores dels drets humans», ens agradaria que 
això arribés a tots els aspectes possibles de la nostra ciutat. I, per tant, per exemple 
que una institució com és el Ministeri de defensa hi tingués la mínima presència 
possible i, per tant, doncs que la seu que encara té a la ciutat de Girona, doncs, 
pogués destinar-se a altres usos perquè..., ara no entrarem en el debat sobre el paper 
que han de jugar els exèrcits i així, però sí que és veritat que tot sovint no en són els 
seus màxims defensors. I, per tant, estaria bé que altre tipus d’actuacions que es 
prenen com a ciutat fossin el màxim de coherents amb aquest tipus d’adhesions i, per 
tant, doncs que els valors dels drets humans impregnessin el màxim de totes les 
actuacions que fa la ciutat en el seu dia a dia. 

Dit tot això, evidentment el vot, com ja deia, serà favorable. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si el senyor 
Sánchez vol fer... 
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Sr. Cristóbal Sánchez Torreblanca (CiU): Sí, bé, com a membre de la Comissió de 
Solidaritat i Cooperació, ja ets conscient que tot el que has dit s’està fent. Jo entenc 
que ho vulguis exposar públicament, però que tot el que m’has o ens heu aconsellat ja 
saps que s’està fent, no és una cosa que no... Precisament aquest mes tenim una 
exposició i una sèrie d’actes i espots publicitaris per explicar al ciutadà tot el que és la 
cooperació i la necessitat de la cooperació. Precisament tot aquest mes som el primer 
municipi que fem aquests actes de propaganda i per conscienciar la gent i convèncer 
la gent de la necessitat de fer la cooperació i de ser partícips de totes aquestes 
necessitats que nosaltres estem expressant. 

Per una altra banda, el tema de l’exèrcit, també saps que estem fent la proposta, hem 
fet la proposta, que properament sabrem si el patronat..., si se la fa seva o no. Vull dir 
que ja estem en aquesta línia, és evident que continuarem i continuarem treballant per 
conscienciar i per fer que el ciutadà sigui sensible al tema de la cooperació. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray... (Veus de fons.) 
Sí, però jo li pregaria..., val, ara li dono la paraula un moment, però li pregaria que a 
partir d’ara, eh? Digui, digui.... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Senyora Madrenas, és que jo no he intervingut, 
però clar, jo vull que quedi molt clar que es vota adherir-se a una declaració 
institucional, no es vota ni fer fora l’exèrcit d’Expojove, ni el Ministeri de Defensa, de la 
ciutat de Girona, que quedi molt clar. Perquè si realment vostè em diu que el que 
anem a votar és el que acabo de dir, el meu vot no serà favorable. Si votem el que 
votem, que és una declaració en defensa dels drets humans, el meu vot serà 
favorable. Que quedi molt clar, perquè s’han fet intervencions que crec que res tenen a 
veure amb el que anem a votar. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, jo crec que el text 
literal de la moció està molt clar per absolutament tothom i aquí s’ha fet ús per part 
d’alguns regidors al seu dret a la llibertat d’expressió i han dit el que a tothom li sembla 
pertinent de dir. El text està molt clar i és el que es vota, evidentment. 

Per tant, procedim a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Girona a la Declaració Institucional de les 
Ciutats Defensores dels Drets Humans 2016. 

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

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 
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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. 

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 

7. Modificació pressupostària per suplement de crèdit 

Vista la proposta de la Regidoria de serveis socials, habitatge i seguretat, en relació al 
canvi de destí d’una partida del pressupost de l’exercici 2016 en relació a ajuts en 
matèria d’habitatge. 

Atesa la informació tramesa en relació al cost de les ajudes materialitzades en 
rebaixes de les rendes de lloguer dels habitatges municipals destinats a situacions de 
necessitat i precarietat en matèria d’habitatge, així com d’emergència social, per tal 
d’adequar-les als ingressos de les unitats de convivència. Així mateix s’informa en 
relació al volum d’impagats derivats de la facturació de lloguers gestionats per l’Oficina 
Municipal d’Habitatge que provoquen un dèficit en les polítiques d’habitatge que 
requereix la ciutat. 

Vist el disposat a l’article 177 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 15a del 
pressupost d’enguany, 

1r.- Aprovar inicialment el suplement de crèdit a la partida següent, prèvia baixa del 
crèdit que també es relaciona : 

Suplement de crèdit : 

2016.504.15210.22610 - programa accés a l’habitatge : 150.000,00 

Baixa crèdit : 

2016.501.23110.48003 - ajudes econòmiques a les famílies habitatge : 

150.000,00 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al setè punt 
de l’ordre del dia... 
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(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta d’acord la tinenta d’alcalde 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. Ma Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, vista la proposta 
d’informe de la Regidoria de Serveis Socials en la qual ens demanen que fem un canvi 
de destí d’una partida, passar la partida d’ajudes econòmiques a les famílies 
d’habitatge al Programa d’accés a habitatge que vàrem fer en aquest pressupost 2016. 
I a què és degut això? Ens hem trobat que a l’hora... (Problema amb el micròfon.) Em 
sentiu ara? Perdoneu. A què és degut això? Doncs que a l’hora de materialitzar-se les 
ajudes, vostès saben que nosaltres tenim unes «vivendes», les «vivendes» que té 
l’Oficina Municipal d’Habitatge, les quals estan ocupades per uns lloguers, en els quals 
varen haver-hi unes rebaixes, i també depenent de la situació dels llogaters, moltes 
vegades s’ha de suplementar aquesta partida i, per tant, els ingressos..., no en tenim 
prou i, per tant, el que em és suplementar aquesta partida per poder fer front a aquest 
Programa d’accés a l’habitatge. També hi han impagats, famílies que passen 
momentàniament per problemes determinats i, per tant, l’obligació de l’Ajuntament, 
com no pot ser d’altra manera, és facilitar-los el possible que puguin seguir ocupant 
aquestes «vivendes» i, per tant, ha incrementat el volum i, per tant, és necessari 
incrementar també aquesta partida. Tenim aquestes ajudes econòmiques a les 
famílies d’habitatge, que eren unes ajudes que en realitat es varen crear per crear 
bases per donar subvencions, també lloguer, però també és cert que els serveis 
socials de la casa creuen procedent que ara s’utilitzi per cobrir aquests dèficits que és 
important pel que fa a les partides de l’Oficina Municipal d’Habitatge i per això fem 
aquest canvi en la partida. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si hi ha 
alguna intervenció... La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora Madrenas. Nosaltres en 
aquest punt ens abstindrem, perquè, la veritat, ja sé que parla d’increment, senyora 
Planas, i perquè efectivament incrementarà la partida que vostès suplementen el 
crèdit, però a l’hora de la veritat els passem d’un lloc a un altre per destinar-los al 
mateix, per tant, no és que hi hagi un increment o que es destinin més diners a les 
ajudes per a habitatge. Nosaltres hem de dir que ens ha sorprès una mica que el 
treguin d’una partida que ja servia per a això, que era per donar –vostè mateixa ho ha 
reconegut– subvencions a aquelles famílies  que ho necessitaven per poder accedir a 
un lloguer. Ens hagués..., home, esperàvem, si realment fan falta els diners –i jo estic 
convençuda que des de Serveis Socials es diu que sí, doncs és veritat–, que els diners 
es traguessin d’una altra partida, no d’una partida que també serveix o té el mateix fi 
per un altre canal, perquè al final voldrà dir que no podrem arribar a més gent, sinó 
que arribarem a la mateixa gent, sigui per una via o sigui per l’altra, perquè no hi ha un 
increment real d’una partida que es destini a ajudes d’habitatge. 

Per tant, no li votarem en contra, però sí que ens abstindrem, perquè, com he dit, 
nosaltres considerem que s’haurien de treure aquests diners d’un altre lloc per tal de 
poder arribar a més gent a l’hora d’ajudar-los amb el tema d’un lloguer d’habitatge. 
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Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. Senyora Planas, nosaltres no li 
recolzarem aquesta proposta que vostè ens porta. S’està parlant d’increment, però en 
cap cas és un increment de 150.000 euros, és traspassar 150.000 d’una partida a una 
altra i si no vaig errada és un acord que vostès van arribar amb el Grup d’Esquerra-
MES. No em correspon a mi dir-li què li dirà el Grup d’Esquerra, però crec que del que 
vostès van pactar al que porten vostès ara a Ple hi ha una gran diferència. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach, ara sí. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres la veritat és que 
teníem previst votar-hi a favor, però ens ha sorprès una mica aquest plantejament com 
a increment. Nosaltres hi votem a favor, d’acord, i tenim previst votar-hi a favor perquè 
entenem, diguéssim, que és un transvasament d’una partida a una altra que no 
modifica substancialment, sinó que és un canvi de partides amb una finalitat similar 
que simplement tenien, diguéssim, noms o plantejaments diferents, segurament en 
base a aquest acord que comentava ara la Míriam. 

Llavors simplement volíem aprofitar també per recordar que tenim pendent el Pla local 
d’habitatge, que creiem que sí que seria molt important avançar cap aquí, perquè, 
poder sí, ens permetria planificar una mica més quines són les eines que tenim per 
treballar per aconseguir, doncs, fer efectiu el dret a l’habitatge a la nostra ciutat i poder 
evitaria que realment any a any haguéssim d’anar fent aquests traspassos o no 
tinguéssim clar realment quins són els programes efectius i als quals volem destinar 
recursos. Per tant, simplement això, demanar que si es pot..., bé, que cal ja avançar 
en aquest Pla local de l’habitatge, que crec que és un deute que tenim de fa temps 
amb la ciutat. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla ( ERC-MES): Sí. Avui estem davant de l’exemple del de pressa 
que passa el temps, és a dir, ha passat un any i en aquest any no s’ha aconseguit 
crear el que era fruit d’un acord. Incomplir un acord té un nom, cadascú li pot posar el 
nom que vulgui, però aquí el que estan fent és incomplir un acord, un acord que va 
facilitar l’aprovació dels pressupostos. Per tant, un any després incompleixen un dels 
acords que van permetre que aprovéssim els pressupostos. Per tant, no podem votar a 
favor d’aquest canvi de partida. Altrament perquè pensem que també no hi ha cap 
mena d’increment, és a dir, sota l’argumentari no apareix una nova fórmula. 

La filosofia, i recordo també en aquell Ple el senyor Carles Ribas com va dir que si 
calia augmentar més l’import, s’augmentaria..., se’n recorda? Llavors pensem que o no 
es va entendre o no s’ha volgut entendre la demanda que fèiem nosaltres en la nostra 
proposta, es va acceptar i així es va reflectir quant a l’import econòmic però en un any 
no s’ha articulat cap mena d’ajuda o de subvenció o de fórmula per poder respondre al 
que hi havia al darrere d’això, que era dignificar quan una família no pot fer front ni a 
un lloguer social. Aquesta és l’essència del que hi ha aquí al darrere. Quan hi ha una 
família que té un lloguer social i que els imports d’aquest lloguer social podríem 
considerar que estan per sobre del que la família pot pagar; quan no pot pagar això, el 
que nosaltres vam proposar, i així es va aprovar, era que es complementés amb una 
ajuda extraordinària o complementària, i això no s’ha pogut articular així. 
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I com que arribem al mateix punt que any rere any ha anat arribant l’Ajuntament que 
és que els impagats, tots els lloguers socials impagats s’ha de buscar una partida per 
poder pagar-los tots, estem fent el mateix, estem proposant un import que nosaltres 
teníem reservat per a la creació d’una ajuda específica, al final el que estem fent és 
cobrint els impagats i ens sembla que això no és actuar conseqüentment amb els 
acords que vàrem arribar per a l’aprovació dels pressupostos. 

Per tant, ho torno a dir, qui incompleix l’acord no som nosaltres, sinó que són vostès. I, 
per tant, no podem votar-los a favor. 

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

Sra. Ma Àngels Planas Crous (CiU): Sí, moltes gràcies. Bé, dir en primer lloc que jo 
en cap moment he dit que hi ha un increment de partida, perquè, si vostè llegeixen la 
modificació de pressupost, diu «suplement del crèdit» i «baixa del crèdit», això no és 
increment, per tant, és que traspasses, i ho he dit des del principi que és el traspàs 
d’una partida de diners a l’altra. Sí que va suposar un increment en el pressupost de 
2016, tal com ha dit el senyor Ricard Calvo, en aquell moment sí que es va 
suplementar aquesta partida. Per tant, en realitat sí que s’han destinat més diners a 
lloguer, aquests 150.000 euros més ja s’han destinat també a lloguer. Potser no s’han 
destinat de la manera que vostès deien amb crear unes bases de necessitats, però per 
què no s’ha fet d’aquesta manera? Perquè, a veure, els diners sí que s’han 
incrementat, que quedi clar, de l’any 2016, va haver-hi un increment de 150.000 euros 
i nosaltres els hem destinat a lloguer, potser no de la manera que vostès deien, però 
quan nosaltres ens trobem amb la necessitat, serveis socials..., que per nosaltres quan 
serveis socials ens diuen que hi ha una necessitat, crec que estem sempre amatents i 
de manera ràpida serveis socials actuen, es troben que han incrementat els impagats, 
en aquest cas, de Vivendes de Girona, com d’altres, llavors ells hi fan front de seguida, 
nosaltres... Tothom que es dirigeix a l’Ajuntament, a vegades no cal crear unes bases, 
sinó que la gent es dirigeix a serveis socials i aquí és on es comencen a articular totes 
les ajudes. I, per tant, sí que s’han arribat a fer, no de la manera que vostès han dit, 
però s’han fet d’una altra manera, però de fer, s’han fet, i l’increment de 150.000 euros 
que hi ha estat. Però s’han fet amb criteris..., més que crear unes bases i que s’hi 
presenti tothom que vol, amb criteris de serveis socials, amb els informes de serveis 
socials, s’han fet d’aquesta manera, però sí que s’han fet i l’increment hi ha sigut. Jo 
vull deixar-ho clar, perquè és veritat que va haver-hi un increment el 2016 i simplement 
hem fet un canvi de partida d’un grup 4, capítol 4, que és per crear unes bases i donar 
subvencions, a fer-ho de manera directa, a ajudar directament aquella gent que s’ha 
dirigit a serveis socials o que estan dintre de les «vivendes» nostres, però de fer-se, 
s’ha fet, però d’una altra manera, també els ho reconec. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

En contra? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova per majoria absoluta 
amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
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membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal del Partit 
Popular, integrat per un membre, i el vot en contra dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos 
membres, inicialment suplementar la partida de crèdit Programa d’accés l’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.  

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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 

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. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 

8. Verificar el text refós del Pla Especial urbanístic per a la regulació específica 
de les condicions urbanístiques d’emplaçament dels locals de clubs i 
associacions de cànnabis 

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, en sessió del dia 
22 de juliol de 2016, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament el Pla Especial 
urbanístic per a la regulació específica de les condicions urbanístiques d’emplaçament 
dels locals de clubs i associacions de cànnabis, al municipi de Girona, supeditant la 
publicació de l’anterior instrument de planejament urbanístic a la presentació d’un text 
refós, amb les següents prescripcions: 

1.- Incorporar a l’expedient informe del Departament de Salut, de la Generalitat de 
Catalunya, així com les prescripcions que el mateix disposi, si escau. 
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2.- Excloure del Pla Especial la regulació dels aspectes diferents dels estrictament 
urbanístic ( condicions d’accés la local, prohibició de venda, condicions de salubritat 
dels locals, horari de les activitats, publicitat, etc.) 

3.- Inclusió de plànols d’informació per verificar que no es produeix cap prohibició 
absoluta per possibilitar l’efectivitat de l’exercici del dret d’associació. 

En compliment de l’anterior, en data 9 de setembre de 2016, es va sol·licitar al 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el corresponent informe, el qual 
ha estat lliurat en sentit favorable, sense cap prescripció, en data 4 d’octubre de 2016, 
i que s’ha incorporat degudament a l’expedient. 

En relació al segon punt, cal dir que s’ha eliminat de la normativa del Pla Especial el 
Capítol III. Altres condicionants per a l’exercici de l’activitat, on es regulaven 
succintament els extrems que la Comissió Territorial d’urbanisme considera que no 
han d’estar incorporats en el Pla Especial en tràmit. 

Finalment, s’ha incorporar al repetit Pla Especial el plànol on es posa de manifest que 
la seva aplicació no produeix prohibició absoluta respecte a l’exercici del dret 
d’associació. 

Vist el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat 
parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer; el Reglament aprovat per Decret 
305/2006, de 18 de juliol; i el Decret 64/2014, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 

Verificar el text refós del Pla Especial urbanístic per a la regulació específica de les 
condicions urbanístiques d’emplaçament dels locals de clubs i associacions de 
cànnabis, que incorpora les prescripcions imposades per acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona, de la Generalitat de Catalunya de data 22 de juliol 
de 2016; i donar-ne trasllat a la mateixa, als efectes de procedir a la seva publicació, si 
s’escau. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):I passaríem, doncs, a donar 
compliment al vuitè punt de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà aquest 
punt de l’ordre del dia el tinent d’alcalde Joan Alcalà. 

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. Joan Alcalà Quiñones (CiU):  Gràcies, senyora alcaldessa. El Ple d’11 d’abril va 
aprovar provisionalment el Pla especial per a la regulació específica de les condicions 
urbanístiques d’emplaçament dels locals de club i associacions de cànnabis al 
municipi de Girona. Aquest va quedar aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
el 22 de juliol de 2016. Com recordaran, els objectius principals del planejament eren 
regular l’obertura de clubs socials de cànnabis establint un règim de distància entre 
ells de cinc-cents metres, establir un règim de distància respecte dels usos 
especialment sensibles, pel qual es prohibeix la instal·lació d’aquests clubs a menys 
de dos-cents metres de centres..., allò que anomenem «sensibles», és a dir, centres 
docents, equipaments esportius o privats que continguin llocs infantils, hospitals i 
clíniques amb internament i residències assistides, el sòl qualificat d’equipament, 
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encara que no estigui executat tindrà la mateixa consideració si es preveu implantar un 
ús com els definits anteriorment. Garantir que els locals destinats a local social i punts 
de trobada dels clubs socials i associacions de cànnabis reuneixin les condicions 
mínimes necessàries per evitar tot tipus de molèstia al veïnat, de seguretat, salubritat i 
higiene per a les persones usuàries, també garantir que l’activitat sigui desenvolupada 
per associacions d’usuaris i usuàries degudament inscrites en els registres públics. El 
text refós que presentem a aprovació respon a les prescripcions imposades per l’acord 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 22 de juliol de 2016 als efectes que una 
vegada verificat el text refós es procedís a la publicació del pla especial i, per tant, 
sigui executiu. 

En l’acord ens demanaven els tres punts següents, que en aquest document ja queden 
resolts. Primer, incorporar a l’expedient l’informe del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, l’informe que hem rebut del Departament de Sanitat 
considera correcte el document aprovat i, per tant, no cal incloure cap modificació. 
Segon, excloure del pla especial tres article que regulaven aspectes diferents als 
estrictament urbanístics, condicions d’accés al local, la prohibició de venda, condicions 
de salubritat dels locals, horari de les activitats, publicitat, etcètera. En aquest sentit, 
estem treballant un possible desenvolupament d’una ordenança específica per tractar 
els aspectes que regulen el funcionament d’aquest tipus de local. I, tercer, inclusió dels 
plànols d’informació per a verificar que no es produeix cap prohibició absoluta per 
possibilitar l’efectivitat de l’exercici del dret d’associació. 

Per tot això, demano el seu vot favorable. Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. La posició del meu 
grup no ha variat de quan vam debatre en aquest Ple l’aprovació del que avui se’ns 
planteja, per tant, jo no tornaré a repetir paraula per paraula el que vaig dir en aquella 
intervenció, simplement anuncio que el nostre vot seguirà sent l’abstenció. Nosaltres 
en aquell moment ja vam expressar que no estem d’acord amb l’obertura d’aquest 
tipus de local a la ciutat de Girona, però que també érem conscients que com que la 
Generalitat de Catalunya, doncs, havia regulat amb relació a aquest tema, per tant, 
alguna cosa havíem de fer si no es podia obrir aquests locals a qualsevol zona de la 
ciutat. 

Com he dit, el nostre posicionament no ha canviat, nosaltres seguim considerant que 
estem parlant o estem donant per bona una cosa que per nosaltres no és legal i, per 
tant, en aquest sentit, nosaltres seguim sense donar-hi recolzament. Seguim sense 
entendre per què a petició, en aquest cas, del senyor Terés, d’Esquerra Republicana, 
es van treure les administracions públiques del plànol on estava prohibit, diguéssim, al 
seu voltant, obrir aquest tipus de local. I seguim considerant que era un tema que 
s’hauria d’haver abordat amb mentalitat d’àrea urbana i, per tant, parlant-la amb els 
municipis del voltant, per no trobar-nos en la situació que ens trobem, que és que 
Sarrià va fer una regulació que diu que allà segur que no n’hi obren cap, però a Girona 
ja s’espavilaran. Creiem que aquest era un tema que s’havia d’haver abordat també 
des d’aquesta òptica, de fer-la de manera conjunta per evitar la situació que tots 
sabem, doncs, que es dóna, que és aquesta, que el del costat regula d’una manera 
que el que fa és, en aquest sentit i entre cometes, perjudicar el municipi, en aquest 
cas, el gran, que és Girona. Per tant, nosaltres ens seguirem abstenint en aquest punt. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Bona nit o bona tarda a tots els regidors i regidores i a la gent que ens acompanya. 
Nosaltres, en aquest punt, votarem que no com vam fer també l’11 d’abril, però és que, 
a més, ho farem més convençuts que l’11 d’abril, perquè si en aquell moment vam 
denunciar que durant dos anys aquest equip de govern, amb la senyora Madrenas 
com a regidora d’urbanisme, però també amb el regidor Alcalà substituint-la, havia 
sigut incapaç de parlar amb el sector que vol obrir espais de clubs cannàbics a la 
nostra ciutat i de traçar una estratègia conjunta amb allò que es diu la mà estesa, amb 
allò que teòricament sempre intenta fer el Govern, que és parlar amb els agents 
interessants en una activitat, ho fem amb els comerciants, ho fem amb els empresaris, 
ho fem amb les colles de cultura popular, però en canvi, amb els clubs cannàbics, amb 
la gent que vol impulsar aquests clubs, que no són il·legals, senyora Veray, no són 
il·legals, si fossin il·legals, avui no estaríem aprovant un text com el que aprovem, no 
l’estaríem aprovant, perquè crec que el senyor secretari..., que teníem un secretari 
prou, diguéssim, diligent amb el tema de la legalitat, com tots sabem, no ens deixaria 
aprovar un text com aquest si fos il·legal. És una qüestió totalment legal, fumar 
cànnabis és legal, el que no està permès és la compra i venda i això ja ho vam debatre 
aquell dia. Però, en tot cas, aquest equip de govern ha sigut incapaç de parlar, fins al 
punt que hi han hagut clubs o gent que volia impulsar clubs de cànnabis que han estat 
durant cinc mesos que no sabien si podien obrir-los, si no, que se’ls ha mal informat 
fins i tot en alguns casos –a nosaltres ens han arribat queixes en aquest sentit. 

I, per tant, si llavors vam votar que no per unes raons que podríem tornar a repetir, que 
és una ordenança restrictiva respecte a una ciutat com Barcelona, que com es poden 
imaginar, doncs, hi ha molta més demanda de crear clubs cannàbics, aquí estem més 
restrictius que en una ciutat com Barcelona. Sobretot el que ens hem trobat és que 
durant aquests quatre-cinc mesos l’actitud sembla més allò que nosaltres 
denunciàvem o ens semblava, que és que fan aquesta normativa, però vostès en 
veritat el que volen és que no s’instal·li cap club cannàbic, malgrat ho hagin d’aprovar 
ara perquè no sigui un campi qui pugui, però llavors amb l’actitud sembla que posin 
més traves. A nosaltres, per tant, si sumem el que vam dir llavors, que ens semblava 
una ordenança excessivament restrictiva, que es compara o compara els clubs 
cannàbics amb els prostíbuls o amb les cases d’apostes, quan són coses i activitats 
totalment diferents a l’hora de... Senyora Madrenas, vostè em va posar aquest 
exemple un dia que en parlàvem, ho sap vostè, m’ho va posar... Doncs, bé, hi hauran 
altres representants dels partits que també eren a la reunió que ho poden certificar. 

En tot cas, ja vam criticar-ho llavors, l’actitud que hem vist després respecte a aquest 
tema és que s’ha continuat amb aquesta manera de sí però no, i que, a més, allò que 
demanàvem nosaltres, que era que s’inclogués un plànol amb informació clara, resulta 
que la Generalitat els diu que faltava un plànol. No, si és que nosaltres els ho dèiem de 
feia mesos que era important que hi hagués plànols per garantir que no es produeix 
cap prohibició absoluta per possibilitar l’efectivitat de l’exercici del dret a l’associació. 
És a dir, la Generalitat té sospites que com que no s’admet..., com que no hi ha un 
plànol, com que no està incorporat, com nosaltres demanàvem i també el Grup 
d’Esquerra-MES demanava, però vostès van ser incapaços d’incloure, doncs es podria 
estar incorrent en una possibilitat de prohibició absoluta de l’acció de crear aquests 
espais per part de les associacions de cànnabis. 

Per tant, per tot plegat i sense voler repetir el que vam dir a l’abril, però amb aquesta 
actitud que ens hem trobat durant aquests mesos que gairebé..., amb nosaltres sí que 
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ha vingut gent d’associacions a preguntar-nos preocupats com estava el tema, hem 
hagut de fer gestions i, a més, doncs avui vostè fa una presentació, senyor Alcalà, en 
que directament ni tan sols fa un bri d’autocrítica de com han fet les coses. Llegeix, les 
coses són així, podrien haver sigut diferents, apa, tinguin, votin, i sobretot, votin sí. 
Doncs no, votarem no. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el sentit de 
vot del nostre grup per raons pràcticament òbvies serà el mateix que l’anterior vegada, 
bàsicament perquè el que va dictaminar la Comissió Territorial d’Urbanisme és 
l’aprovació, malgrat que quedava pendent de publicació, a una sèrie de requeriments 
que feien a l’Ajuntament. Però bàsicament el text que es porta a aprovació..., bé, de 
fet, no l’aprovem, sinó que el que estem és ratificant aquest text refós, però aquest text 
refós diu exactament el que va dir l’anterior vegada que va passar per Ple i, en aquest 
cas, nosaltres ens vam abstenir. 

Però sí que m’agradaria fer una abstenció crítica, perquè certament el nostre grup és 
favorable al consum recreatiu d’aquesta substància i així ho hem demostrat portant 
iniciatives en el Congrés, en el Parlament i també, per tant, estem a favor que això es 
pugui regular per tal que s’ordeni, com tants altres camps i tantes altres activitats 
econòmiques. No cal anar gaire lluny, a les darreres eleccions als Estats Units, alguns 
estats ho van aprofitar per fer referèndums i a diferents estats, com Nevada, 
Massachusetts o Califòrnia, es va aprovar el consum recreatiu del cànnabis. 

Per tant, segurament això és un tema que va avançant de forma irregular a diferents 
països, però sí que és veritat que no ens trobem a davant de cap fet en què siguem..., 
estiguem fent una cosa estranya o exclusiva i ni tan sols il·legal, certament. El consum 
és legal, el que passa que hi ha un buit, hi ha un buit legal que fa que hi hagi tota una 
altra sèrie d’activitats relacionades amb el consum que no ho siguin de legals, i, per 
tant, això provoca actuacions policials, provoca confusió i ens sembla que val la pena 
ordenar-ho. Però de quina manera cal ordenar-ho? No pas d’aquesta, certament. 
Nosaltres estàvem a favor de l’ordenació, que es fes aquest pla especial urbanístic per 
tal de poder permetre la instal·lació de clubs cannàbics a la ciutat, vam demanar que 
es reduís la distància, el radi..., que un radi, quan el multipliques per dos és un 
diàmetre i, per tant, aquests dos-centes mestres, estem parlant que són 
circumferències de quatre-cents metres a la rodona de tota una sèrie de punts..., 
nosaltres també vam demanar aquest plànol per veure que això no fos una prohibició 
de facto. Ens va semblar..., el plànol que se’ns va proporcionar era erroni, en vam 
confeccionar un nosaltres mateixos, vam veure que aquí certament el que s’estava 
fent quan es regulava era prohibir de facto. I el que vam fer va ser demanar que 
s’eliminessin, ja que no es podien reduir aquests diàmetres de quatre-cents metres, tal 
com demanàvem, perquè hagués calgut tornar a passar per una altra aprovació inicial i 
era un canvi excessivament substantiu, per tant, hagués demorat tota aquesta 
tramitació, vam demanar que s’eliminessin de la llista d’espais protegits les seus 
d’organismes oficials, perquè ens semblava que no tenia res a veure i, per tant, doncs 
que al costat d’una seu oficial hi podia haver tranquil·lament un club cannàbic, doncs, 
com hi pot haver una farmàcia o hi pot haver qualsevol altre tipus d’establiment, o un 
bar, un bar on se subministra la principal droga i la principal causa d’addiccions 
d’aquest país, que és l’alcoholisme. I, per tant, si pot haver-hi un bar i es poden obrir 
bars de formes molt diverses i, per tant, a qualsevol llocs i sense que hi hagi radis, ni 
distàncies, ni res que ho reguli, ens semblava que un club cannàbic podia ser 
perfectament més fàcil i de forma més regulada. 
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En qualsevol cas, veiem que la Comissió Territorial d’Urbanisme va fer la mateixa 
apreciació que vam fer nosaltres, és a dir, demanen veure una plànol on es vegi si 
realment queden espais o no a la ciutat i certament en el plànol que hi ha a l’expedient, 
jo crec..., tinc dubtes raonables sobre què dirà la Comissió Territorial d’Urbanisme 
quan vegi aquest plànol. Certament entenc que quan s’ho mirin els tècnics, doncs, 
decidiran si finalment aquest text s’aprova o no s’aprova, però és un plànol que deixa 
molt poc marge perquè pugui fer-se la instal·lació de clubs cannàbics a la ciutat. Hi ha 
molts pocs espais a la ciutat que ho permetin i estan molt allunyats o en zones on no hi 
ha possibilitat d’encabir-hi locals d’aquest tipus. Per tant, tinc dubtes molt raonables de 
què dirà la Comissió Territorial d’Urbanisme. 

També ens sorprèn que en aquest expedient hi hagi unes al·legacions d’una entitat 
que estava interessada i que el que deien a l’Ajuntament és: aquest pla especial 
urbanístic no és vigent fins que no estigui publicat; això és el que deien en les 
al·legacions unes persones interessades, entenc, a obrir un club cannàbic. I, per tant, 
feien aquesta al·legació perquè entenem que des dels serveis tècnics se’ls havia dit 
que s’havia aprovat un pla urbanístic que regulava això i ells a les al·legacions deien 
«escolteu, fins que això no estigui publicat, no és vigent» i, per tant, reclamaven una 
resposta i el que fa és, doncs, marejar la perdiu, per dir-ho d’alguna manera 
ràpidament, per tal que es demorin els terminis i donar temps que això finalment pugui 
estar publicat i, per tant, posar-los-ho més difícil. 

Bé, en qualsevol cas, com deia al principi, tots aquests dubtes ens fan optar, doncs, 
pel mateix sentit de vot, una abstenció, però certament més crítica que la que vam 
expressar en el seu moment. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU):  Moltes gràcies. Molt breument. Senyora Veray, tal 
com li han comentat els altres regidors, estem parlant d’una legalitat, estem regulant..., 
intentem regular una activitat que és legal. Vull que això quedi molt clar. 

Referent al senyor Salellas, li he de comentar que he parlat..., vaig parlar amb una 
assessora especialista en temes de clubs de cànnabis, i això ja fa temps. També m’he 
reunit amb persones que estan interessades en l’obertura d’aquest tipus de clubs i 
d’associacions, per la setmana que ve en tinc programada una altra. Per tant, jo em 
trobo, i parlo, i també em consta que directament han anat als tècnics per demanar la 
informació directa, per tant, no intentem amagar res. I vostè em torna a criticar la 
presentació que faig, ja l’altra vegada també em va dir que havia estat molt tècnica; he 
intentat obviar unes paraules més tècniques perquè fos més comprensible, però veig 
que així tampoc li agrada, però és el que hi ha. 

I referent al tema dels plànols, estem d’acord, també m’ho varen demanar vostès, 
parlem..., pot ser més o menys restrictiu, depèn de qui ho interpreti, hi ha gent que 
encara diu que hem estat massa..., que hem fet massa concessions. Això són 
interpretacions, per tant... 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Alcalà. Jo 
només per afirmar que mai he fet l’afirmació que vostè ha posat a la meva boca. Una 
altra cosa, una altra cosa..., perquè mai, mai compararia un prostíbul o la prostitució 
amb el consum de cànnabis, mai, i ho assimilaria. Vostè ha dit «que vostè ho havia 
comparat una cosa amb l’altra». No. Una altra cosa completament diferent, 
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completament diferent és atès que existeixen ja determinades unes superfícies i unes 
distàncies en uns espais, locals, el que sigui, que són sensibles per diferents temes, 
vaig dir «podria ser interessant establir un patró unitari per no posar diferents 
distàncies», una altra cosa és el que vostè ha dit, que és que he comparat i que 
assimilava el que era la prostitució o els jocs d’atzar amb els... Bé, només li dic que el 
que vostè ha afirmat que jo havia dit li he dit que no era així. Jo crec que no... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):   És que, diguéssim, el senyor Acalà 
també s’ha referit a mi, ara vostè diu això... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Digui’m pel que li acabo de dir jo 
ara. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):   El que jo he intentat expressar, i 
així intentaré dir-ho bé, és que quan parlàvem d’aquesta ordenança amb la resta de 
grups, vostè va dir: «Com que ja hi han activitats com la prostitució i les apostes que 
són dos-cents metres, em sembla bé que s’agafin aquests paràmetre per incloure’ls, 
diguéssim, amb el tema dels clubs cannàbics.» I jo el que dic és que em sembla que 
no són activitats comparables com perquè puguem agafar com a patró la prostitució o 
les cases d’apostes amb els clubs cannàbics per agafar un mateix patró. I crec que és 
el que he intentat expressar i, si no, és el que vull expressar ara. Vostè va dir això, ho 
ha dit ara, va dir: «Em sembla que ja tenen patró per a unes activitats, fem servir el 
mateix patró.» Va dir això, ho ha dit ara vostè també i jo dic que per mi no són 
activitats..., i pel nostre grup, no són activitats comparables, la prostitució, les apostes i 
el consum de cànnabis. I ja està. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Salellas, acaba de repetir 
el que acabo de dir jo ara mateix, per tant, estem totalment d’acord. El que no era la 
primera afirmació que havia fet abans. Ara estem d’acord. Utilitzem les mateixes 
distàncies per no embolicar la gent, una altra cosa és comparar re, perquè no he 
volgut comparar mai re. 

Molt bé. Passem a la votació, si els sembla. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

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, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Grup 
Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, l’abstenció dels grups municipals 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, Partit Popular, integrat per 
un membre, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, verificar el text refós del Pla especial urbanístic per a la regulació 
específica de les condicions urbanístiques d’emplaçaments entre els locals de clubs 
d’associacions de cànnabis. 

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

VOTACIÓ 
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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. 

Abstenció: 

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

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. 

 

PROPOSTES URGENTS: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 

9. Designar els membres representants dels grups polítics municipals en el 
Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona. 

Primer.- Amb data 23 de març de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar, entre 
d’altres, l’acord referent al nomenament dels representants de la Corporació en les 
diferents entitats, institucions i organismes públics on és preceptiva la presència 
corporativa. 

Segon.- Amb data 9 de maig de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar, entre 
d’altres, la modificació de l’acord plenari de 23 de març de 2016, de nomenament dels 
representants municipals en els diferents entitats, institucions i organismes públics on 
és preceptiva la representació municipal, concretament pel que fa referència al punt 7. 
Representació en els Consells Escolars, apartats 7.1 Centres d’Educació Infantil i 
Primària i 7.2 Instituts públics d’ensenyament secundari; així mateix, en el sentit 
d’efectuar el canvi de denominació de l’Institut Cartanyà que va passar a denominar-se 
Institut Ermessenda de Girona i es va nomenar com a representant en el seu Consell 
Escolar a la regidora Isabel Muradàs i Vázquez; i finalment es va incloure en el punt 
número 7. Representació en Consells Escolars, concretament en l’apartat 7.4 Escoles 
Bressol Municipals, l’Escola Bressol "La Devesa", nomenant com a representant 
municipal en el seu Consell Escolar a la regidora Isabel Muradàs i Vázquez. 

Tercer.- Amb data 6 de juny de 2016, el Ple de la Corporació va ratificar la resolució de 
23 de maig de 2016, en virtut de la qual es van designar els representants de 
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l’Ajuntament de Girona en el Patronat i en el Consell Executiu de la Fundació Fira de 
Girona . 

Quart.- Amb data 12 de setembre de 2016, el Ple de la Corporació va modificar l’acord 
plenari de 23 de març de 2016, de nomenament dels representants de la Corporació 
en les diferents entitats, institucions i organismes públics on es requereix la presència 
dels membres corporatius en el sentit de designar a la regidora Eva Palau i Gil com a 
membre del Patronat de la Fundació Joan Bruguera en substitució del regidor Carles 
Ribas i Gironès. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- L’art. 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, de 28 
de novembre, estableix que s’adoptaran pel Ple de la corporació els acords 
corresponents al nomenament de representants de la Corporació en les diferents 
àrees, entitats, institucions i organismes en els quals es requereix la presència 
corporativa. 

Segon.- L’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, regula, entre d’altres, els acords relatius a la participació en 
organitzacions supramunicipals i la creació d’òrgans desconcentrats. 

Primer.- MODIFICAR l’acord plenari de data 23 de març de 2016, de nomenament dels 
representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes 
públics on es requereix la presència dels membres corporatius en el sentit de designar 
els següents membres del Consell Municipal de la Formació Professional i 
Ocupacional de Girona, en representació de cadascun dels grups polítics municipals 
que integren la Corporació: 

6. ÒRGANS COMPLEMENTARIS 

(...) 

6.17. Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de Girona, 

Presidenta: Marta Madrenas i Mir. 

Regidories d’Educació i Ocupació: Isabel Muradàs i Vázquez i Joaquim Rodríguez i 
Vidal. 

1. Cristobal Sánchez i Torreblanca. 

2. Pere Albertí i Serra. 

3. Toni Granados i Aguilera. 

4. Manuel Vázquez Rodríguez. 

5. Concepció Veray i Cama. 

(...) 

Segon.- Notificar el present acord als regidors designats així com al Consell Municipal 
de la Formació Professional i Ocupacional de Girona. 

Tercer.- Difondre el contingut d’aquest acord, 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. 
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Quart.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 
Taulell d’Anuncis de la Corporació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, aquí al punt 
número 9, que són les propostes urgents i que efectivament n’hi ha una d’urgència. El 
senyor Carles Ribas, com a portaveu, primer defensarà la urgència, per votar-la, en 
primer lloc. 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU):   Moltes gràcies, alcaldessa. És senzill d’explicar, és 
bàsicament una modificació del cartipàs a fi i efecte de la designació dels 
representants que han de formar part d’una corporació a diferents entitats, institucions, 
organismes públics que hi han a l’Ajuntament, en aquest cas, fa referència al Consell 
Municipal de Formació Professional i Ocupacional de Girona, que en breu té la primera 
reunió del consell i n’havíem de designar els representants. Per tant, d’aquí ve donada 
la urgència i el requeriment que es porti d’aquesta manera en el Ple. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si ningú té res a dir respecte a 
això, passaríem primer a votar la urgència. 

Vots a favor de la urgència? 

Abstencions? 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, amb majoria 
absoluta amb els vots a favor dels municipals Convergència i Unió, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular, i l’abstenció dels grups municipals 
Esquerra Republicana i CUP - Crida per Girona. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la urgència de 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: 

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. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara passaríem, 
doncs, a substanciar la proposta d’acord. Senyor Ribas... 

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. Carles Ribas Gironès (CiU):    Moltes gràcies, alcaldessa. Senzillament la tenen 
reflectida aquí, com deia és la incorporació dels representants en el Consell Municipal 
de Formació Professional i Ocupacional de Girona, en aquest cas, la presidenta, 
l’alcaldessa, la senyora Marta Madrenas i Mir, les regidores d’educació i d’ocupació i 
amb la Isabel Muradàs i Vázquez i Joaquim Rodríguez i Vidal i s’incorporaria també el 
senyor Cristóbal Sánchez i Torreblanca amb Pere Albertí i Serra, Toni Granados i 
Aguilera, Joaquim Rodríguez i Vidal, Manuel Vázquez Rodríguez i Concepció Veray i 
Cama. Aquests serien els membres que conformarien el consell i demanem, doncs, 
l’aprovació del mateix. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, perquè hi ha una 
errada, però no és vocal, sinó que és vicepresident, el senyor Rodríguez. 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU):  Vicepresident, disculpin. (Veus de fons.) Doncs 
rectificar això... No sé si el secretari considera de viva veu la rectificació és suficient. 
Que consti, doncs, com a vicepresident. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs si el sembla, la votació 
seria amb aquesta rectificació que acabem de dir que el senyor Quim Rodríguez és 
vicepresident i no vocal, perquè surt en els dos llocs, doncs seria com a vicepresident. 
Per tant, passem, si... O no sé si hi ha alguna intervenció... Gràcies. 

Doncs passem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Senyor..., és que ha mantingut el braç aixecat i ha votat en els dos... No, abstenció, 
dono per fet que..., ai, a favor, sí. (Veus de fons.) Moltes gràcies. No, no, l’hem entès, 
però com que el mantenia aixecat... 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, Ciutadans, integrat per dos 
membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, la determinació de la 
composició del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional de 
Girona. 

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

VOTACIÓ 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES: 

10. Moció que presenta la FAPAC, els sindicats CCOO i USTEC i el sindicat 
d’estudiants SEPC, per a l’edificació d’un nou institut de secundària a la ciutat. 

La comunitat educativa de Girona, representada aquí per la FAPAC (Federació 
d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya), els sindicats CCOO i USTEC i el 
sindicat d’estudiants SEPC, observem amb preocupació la situació dels instituts de 
secundària de la ciutat de Girona i la passivitat del Departament d’Ensenyament per 
fer-hi front. 

Amb les dades a la mà, aquest curs acabat de començar hi ha 44 grups de 1er d’ESO, 
que corresponen a 1.306 alumnes, 2 grups i 45 alumnes més que el curs anterior. Pels 
dos grups nous d’aquest curs s’han hagut de crear dos "bonys", un a l’IES Montilivi i 
l’altre al centre concertat La Salle. La previsió és que d’aquí a quatre anys els grups de 
1er d’ESO seran 48, xifra que es mantindrà durant almenys 3 anys per després tornar 
gradualment als nivells actuals. 

Sabent que pels alumnes d’incorporació tardana resten 14 places i que moltes aules ja 
assoleixen la ràtio màxima de 30 alumnes quan no la superen, és d’esperar que 
aquest curs s’incrementarà la massificació a les aules. Observem com el que hauria de 
ser excepcional passa a ser la normalitat. 

El curs 2014-2015 es va obrir un nou institut de dues línies, l’IES Ermessenda, que 
s’ubica provisionalment a l’edifici Cartanyà. A la precarietat d’unes instal·lacions 
provisionals fins no se sap quan, cal afegir-hi el cost del lloguer, xifrat en més de 
85.000€ l’any. És un edifici que no pot acollir més línies i per tant no soluciona el 
problema ja ara i molt menys en els anys vinents. També, pel que fa a aquest centre i 
al seu futur, es normalitza el que hauria de ser excepcional. 
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Per tant, tenim una situació de precarietat i massificació als instituts de secundària a la 
ciutat, a la qual cal sumar-hi les deficiències a les instal·lacions d’alguns centres en 
edificis antics que no s’han renovat durant molts anys. 

Així mateix, veiem com aquesta situació impossibilita els docents i els equips directius 
dels centres de fer front a la demanda creixent en la nostra societat de canvis en el 
model educatiu cap a un model innovador i inclusiu i, per descomptat cap a una escola 
pública de qualitat. 

Tot i conèixer des de fa temps aquestes previsions d’augment de la necessitat de 
places, les administracions responsables han fet cas omís a les demandes de la 
comunitat educativa i han descuidat la recerca de solucions dignes i definitives. En 
aquest sentit denunciem la passivitat del Departament d’Ensenyament i la manca de 
reacció d’aquest Ajuntament per perpetuar solucions provisionals i precàries ometent 
la seva responsabilitat en la recerca d’un terreny per a ubicar-hi un nou institut 
d’educació secundària. 

Per tot això, com a representants de la comunitat educativa de la ciutat, proposem al 
ple que adopti els següents acords: 

- Que l’Ajuntament de Girona posi a disposició de la Generalitat de Catalunya un 
terreny per a poder construir-hi un nou Institut d’Educació Secundària i ho faci amb la 
màxima celeritat, en el termini màxim de dos mesos. 

- Que l’Ajuntament de Girona demani formalment al Departament d’Ensenyament la 
creació d’un nou Institut d’Educació Secundària a Girona per al curs 2017-2018 com 
una qüestió de màxima prioritat. 

- Que l’Ajuntament de Girona vetlli per una educació pública de qualitat a la nostra 
ciutat treballant amb la comunitat educativa per garantir solucions dignes a la 
problemàtica de massificació i a les deficiències en les instal·lacions als instituts de 
secundària de la ciutat. 

- Traslladar els següents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya i al delegat territorial del mateix a Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, doncs, entraríem ja en 
l’apartat de les mocions, però en aquest cas enguany hi ha una moció d’una entitat 
ciutadana, en concret, una moció que presenta la FAPAC, els sindicats Comissions 
Obreres i USTEC i el sindicat d’estudiants SEPC, és a dir, el Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans, i que versa sobre l’edificació d’un nou institut de secundària a la 
ciutat. En aquest cas han determinat que defensarà aquesta moció el senyor Tomàs 
Sindermann, membre del sindicat d’estudiants SEPC. 

Moltes gràcies. Benvingut, senyor Sindermann, si es vol acostar aquí al faristol... Ara, 
doncs vostè tindrà aquests cinc minuts primers per fer una exposició de la seva 
proposta, després donarem pas als diferents portaveus perquè puguin manifestar el 
que creguin convenient i vostè encara tornarà a tenir un altre torn per poder manifestar 
el que cregui adequat. Per tant, molt benvingut de nou, ens agrada que les entitats 
vinguin al Ple a exposar el que creguin convenient. 

Gràcies i 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). 
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El Sr. Tomàs Sindermann: Bona nit, senyores regidores, senyors regidors i senyora 
alcaldessa. Com a alumne i com a representant del Sindicat d’Estudiants dels Països 
Catalans al MUCE, al Marc Unitari de la Comunitat Educativa, crec que és una prioritat 
per a la ciutat la creació d’un nou institut. ( . . . ) un problema, que és la massificació i 
que, per sobre d’ideologies, crec que és una necessitat de la ciutat que se solucioni 
amb urgència. 

La situació actual a les aules ja és força preocupant, d’entrada, perquè el nombre 
d’alumnes a vegades supera el nombre de trenta, i això és per sobre de les ràtios 
oficials. A més, aquest curs ja s’ha creat un bony a l’IES Montilivi per encabir alumnes i 
d’aquí quatre anys es preveu que la situació empitjori. Actualment tenim quaranta-
quatre línies a primer d’ESO que haurien de pujar fins a unes quaranta-vuit, i això 
evidentment augmentarà molt més la massificació en els centres. Les solucions que 
s’han dut a terme fins ara han sigut insuficients, el cas de l’IES Ermessenda, obert ara 
fa dos cursos, el curs 2014-2015, a més de tenir unes instal·lacions provisionals 
precàries, no pot acollir més línies i està costant amb el lloguer 85.000 euros l’any. Per 
altra banda, a les instal·lacions de la resta d’instituts principalment els que tenen 
edificis antics, també són deficients i no han sigut renovades des de fa molts anys. 

La situació actual, per tant, és de precarietat i de massificació. Els docents i els equips 
directius ja no poden dotar  ( . . . ), no poden fer els canvis pertinents per millorar la 
qualitat de l’educació, en aquest cas, de secundària, que a més, crec sincerament que 
empitjorarà a mesura que el nombre d’alumnes creixi i les aules es massifiquin encara 
més. Cal remarcar que aquesta situació no era desconeguda ni al Departament 
d’Ensenyament, ni a l’Ajuntament i denunciem la passivitat del primer i la manca de 
reacció d’aquest Ajuntament ja que no ha fet canvis ni solucions definitives, han sigut 
provisionals i ha omès la seva responsabilitat a l’hora de buscar un terreny per 
construir-hi un institut nou. Solucionar els problemes, és a dir, construir un institut nou, 
augmentaria la qualitat de l’educació, tant dels alumnes que vagin a aquest institut nou 
com de la resta, que podrà treballar en aules amb menys gent. 

Llavors, des del MUCE, volem comunicar que no estem disposats a renunciar a 
aquesta millora de la qualitat de l’educació sota cap concepte i que farem el seguiment 
dels compromisos que es duguin a terme. Com a representants de la comunitat 
educativa de la ciutat, proposem al Ple que adopti els següents acords. 

En primer lloc, que l’Ajuntament posi a disposició de la Generalitat de Catalunya un 
terreny per a poder construir-hi un nou institut de secundària i ho faci amb la màxima 
celeritat, en un termini màxim de dos mesos. Que l’Ajuntament de Girona demani 
formalment al Departament d’Ensenyament la creació d’un nou institut d’educació 
secundària a Girona per al curs 2017-2018 com una qüestió de màxima prioritat. Que 
l’Ajuntament de Girona vetlli per una educació pública de qualitat a la nostra ciutat 
treballant amb la comunitat educativa per garantir solucions dignes a la problemàtica 
de massificació i de deficiències en les instal·lacions dels instituts de secundària de la 
ciutat. I finalment traslladar els següents acords al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya i al delegat territorial del mateix a Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si té una 
cadira... Si vol seure un momentet ara, si ens tanca el micròfon... Moltes gràcies. I així 
pot estar tranquil escoltant els portaveus que vulguin intervenir. La senyora Veray... 
Endavant. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Jo en primer lloc, 
agrair-li al senyor Sindermann la seva intervenció. Ell ha començat la seva intervenció 
amb una afirmació que jo comparteixo del tot i, per tant, per això no per no ser 
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important la moció, sinó per compartir-la tota, aniré bastant ràpid en la meva 
intervenció. I és que ell deia que per sobre de les ideologies aquest era un tema que 
havíem de defensar i que havíem de portar tots junts, i jo estic totalment d’acord amb 
aquesta afirmació i totalment d’acord amb la moció que avui se’ns planteja. 

Jo crec que a ningú li sorprèn i a ningú li és una novetat el que en els propers anys 
podem tenir un problema encara més greu del que tenim a dia d’avui amb relació a la 
massificació a què es feia referència a les aules dels nostres instituts. Jo crec recordar 
que fa pocs mesos la senyora Muradàs ens explicava unes dades en què ens deia que 
en els propers anys podem tenir problemes, que després vindrien uns anys on tornaria 
a baixar el nombre d’alumnat, però que després tornaria a pujar i que efectivament la 
ciutat s’havia de preparar per aquestes dades que tenim sobre la taula per poder-ho 
abordar de la millor manera possible. 

Per què? Doncs per aconseguir una cosa i és que no es doni normalitat a crear bonys 
en els instituts de la ciutat de Girona. Estem en un moment en què, bé, es fa un bony i 
tothom, doncs, l’accepta perquè no hi ha més remei, perquè hem de donar sortida, 
hem de donar cabuda als alumnes, hem de donar educació i formació als alumnes i, 
per tant, podem caure en l’error de donar per bo el que quan toqui fem bonys i, quan 
aquests bonys no siguin necessaris, els tornem enrere. Per evitar tot això, és més que 
evident que a la ciutat de Girona s’ha de crear o s’ha de construir un altre institut, que 
construir no vol dir que en un primer moment sigui en mòduls prefabricats, malgrat no 
és de «l’agrat» de ningú, però que com a mínim l’institut en si, la creació d’aquest 
institut sigui una realitat. 

A mi em consta, n’hem parlat molt amb la senyora Muradàs i amb la pròpia alcaldessa 
que l’Ajuntament s’ha mogut i s’està movent per poder donar opcions a la Generalitat, 
jo comparteixo més el que hi ha una passivitat per part de la Generalitat que no pas 
que per part d’aquest Ajuntament no s’ha treballat, jo crec que s’està treballant, 
segurament sempre es pot fer més, això un equip de govern ha d’assumir que sempre 
li demanaran que faci més, però sí que jo també vull deixar constància que s’ha 
treballat en aquest sentit i que s’han explorat bastantes opcions; la senyora Muradàs 
ens deia que en tenia més d’una a sobre la taula, ens ho deia el dia de la Comissió 
Informativa. Per tant, nosaltres el que esperem és que arrel també de l’aprovació 
d’aquesta moció avui, que també serveixi de reforçament a l’equip de govern a l’hora 
d’anar a exigir a la Generalitat de Catalunya aquesta inversió a la creació d’un nou 
institut tan necessari a la ciutat de Girona. I també que no oblidem, perquè potser la 
moció el gran titular és la creació d’aquest nou institut, però no oblidem que també cal 
–i el senyor Sindermann en feia referència– millorar les instal·lacions que actualment 
tenim d’alguns dels instituts. Per tant, hem de ser exigents i reclamar a la Generalitat la 
creació d’aquest nou institut, però també que inverteixi en la millora i en la rehabilitació 
de molts dels centres educatius que tenim a la ciutat de Girona que han quedat antics. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Disculpi, ui, m’he 
quedat en blanc. El senyor Vázquez. Disculpi. 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora Madrenas. En primer lugar, 
felicitar a Tomàs Sindermann por la exposición que nos ha hecho de esta interesante 
moción. Como ya todos saben, en Ciudadanos apostamos por una educación pública, 
gratuita y de calidad. Entendemos pública aquella educación que garantiza la igualdad 
de condiciones, de libre acceso, sin depender de la zona en que se reside. 
Entendemos gratuita como la educación a la cual se accede sin costes adicionales en 
concepto de acceso o material; de aquí precisamente la moción que nosotros 
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presentamos también hoy. Entendemos de calidad las aulas decentes, equipadas, sin 
barracones y sin masificaciones. Para nosotros calidad no significa buscar soluciones 
provisionales, sino establecer mecanismos que mejoren el acceso y el material 
haciendo de nuestros jóvenes los mejores preparados. Jóvenes que pueden 
desarrollar su talento y pueden colaborar y competir en igualdad de condiciones. 

Esta moción que hoy nos presenta busca dar solución a distintos problemas de 
nuestra ciudad. Un nuevo centro no es únicamente una manera de descongestionar 
las aulas, sino de dotar a nuestros estudiantes de más recursos. Estas nuevas 
instalaciones ayudan también a los docentes a trabajar en mejores condiciones sin 
masificación en las aulas y dedicando a cada estudiante más tiempo. 

Agraïm a la regidora d’educació les converses amb les diferents responsables i la 
bona predisposició a solucionar aquest assumpte pendent, al mateix temps que li 
demanem celeritat. Agraïm també que ens hagin presentat aquesta moció i que ens 
hagin explicat i proposat millores per als nostres joves i per al professorat. Per tant, 
votarem a favor aquesta moció, com no podria ser d’una altra manera. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervenen? La 
senyora Pèlach, gràcies. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Pensava que no intervingués també 
el PSC i ho fes en aquest ordre. Així no, d’acord. Doncs, primer de tot, donar gràcies 
també a en Tomàs per venir a representar totes aquestes entitats que ell mateix ha dit 
i que s’agrupen en el que s’ha anomenat MUCE, i moltes gràcies a totes elles per 
presentar aquesta moció. El cert és que ens fa també il·lusió, perquè crec que és 
també el fruit, aquesta moció, d’aquesta unió de la comunitat educativa en defensa per 
la qualitat educativa a la nostra ciutat. I, per tant, crec que és important també que 
aquesta moció és el primer resultat poder més real, o més físic, o més constatable 
d’aquesta unió, i que esperem que continuï endavant aquesta defensa de la qualitat 
educativa a la nostra ciutat. 

En aquest sentit, també celebrem, doncs, el consens i compromís per part del Govern i 
també del Departament d’Ensenyament, que ja fa uns dies ens va explicar també en 
motiu del Consell Municipal d’Educació que hi havia aquest compromís i, per tant, ara 
ja fins i tot abans d’haver votat la moció podem, doncs, celebrar aquests avenços que 
s’han fet. Ara també no ens podem estar de dir que creiem que arriba tard, perquè és 
cert que el 2008 ja hi havia un acord del Consell Municipal Educatiu que preveia la 
necessitat d’aquesta creació del nou institut i que aquestes previsions durant tots 
aquests anys jo crec que han estat omeses. És cert que la planificació, quan es queixa 
el departament, quan diem que hi va haver mala planificació, és cert que les previsions 
hi són, el que no podem dir el mateix és que es doni resposta a aquestes previsions, i 
aquí és on nosaltres som crítics. 

L’IES Ermessenda, com ja han dit en explicar la moció, va ser un pedaç, podríem dir, 
en aquestes respostes a les previsions, perquè ja es veia en aquell moment que seria 
insuficient i, a més a més, sabem tots en quines condicions es va fer i que nosaltres en 
el seu moment ja ens vam mostrar en contra, i ho han anat fent, d’aquest pedaç i 
d’aquesta opció que es va escollir des de l’Ajuntament per sufragar el cost d’aquest 
lloguer i, en canvi, avui en dia celebrem que, ara sí, sembla que hi puguin haver uns 
terrenys, que ens sorprèn que hi fossin llavors, i que nosaltres entenem que ha calgut 
la pressió de la comunitat educativa perquè es moguin coses i realment s’avanci d’una 
manera ferma en aquest línia. 
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En aquest sentit, també volíem dir que amb relació al nou institut, que, segons sembla, 
sí que anirà endavant i que ja he dit que estem molt contents que sigui així, però 
també volem dir que hi estarem a sobre i que esperem també unitat en aquest 
seguiment i esperem, doncs, que per part del Govern se’ns vagi tenint al dia –com de 
fet ja s’ha estat fent i així també volem agrair– dels avanços que es vagi fent en aquest 
sentit. Perquè també ens fa certa por que per part del departament no s’intenti fer 
algunes rebaixes en aquests acords o que s’intenti solucionar aquestes mancances 
amb algun tipus de nyap continuant amb la línia que ja s’ha fet en algunes ocasions. I 
ho dic també perquè precisament en el Consell Municipal d’Educació de l’altre dia, 
nosaltres parlàvem de quatre línies i ells ja insinuaven tres o quatre línies, doncs 
intentarem estar-hi a sobre perquè realment hi siguin aquestes quatre i realment 
sigui..., bé, tot es faci, diguéssim, en les condicions com cal fer. 

En qualsevol cas, també volíem comentar que aquest nou institut entenem que és una 
primera demanda, és una acció que evidentment és urgent, perquè el curs que ve es 
pugui començar ja amb unes condicions dignes. Però també és cert que ja la moció 
apunta i n’hem parlat en altres ocasions, que no són les úniques mancances a nivell 
educatiu a la nostra ciutat i concretament en el tema de secundària per no anar més 
enllà, doncs, ja ho ha apuntat també en Tomàs, tema d’instal·lacions, que encara hi ha 
molts instituts realment que tenen dèficits en les instal·lacions, tenen instal·lacions 
precàries i que cal també treballar en aquest sentit i continuar pressionant el 
departament perquè destini els recursos necessaris a millorar aquestes instal·lacions, 
però també evidentment amb el tema de les plantilles i, en general, amb tota la dotació 
que es fa als centres, perquè realment la qualitat educativa requereix recursos humans 
i recursos materials, evidentment, perquè es faci efectiva. 

Per tant, celebrem aquest compromís d’avui amb l’educació pública i de qualitat i 
aquest treball també que amb la comunitat educativa que aprovarem en aquest acord, 
espero, i així entenem que està previst. I també diem que aquesta educació pública i 
de qualitat, doncs, cal que concretem en accions concretes i precisament és, quan 
discutim sobre els casos concrets, on veiem que no sempre aquest compromís és tant 
com nosaltres voldríem i, per tant, demanem que aquest compromís d’avui es vagi fent 
efectiu amb accions concretes. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra ( ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en 
primer lloc, com no podria ser d’una altra manera, voldria agrair al MUCE, al Marc 
Unitari de la Comunitat Educativa, la presentació d’aquesta moció. I felicitar-te, Tomàs, 
permet-me.., em surt la vena de professor i et diria que amb aquest entorn tan 
imponent i amb aquesta audiència, has fet una exposició oral brillant, que mereix la 
màxima puntuació. Felicitats! 

Per nosaltres és molt important que entitats ciutadanes vinguin al Ple i participin. I, al 
mateix temps, ens felicitem d’una cosa molt important, la represa d’activitat del MUCE. 
El MUCE havia estat uns anys amb una activitat atenuada o molt apaivagada i ens 
felicitem sincerament que torni a reprendre l’activitat, perquè de ben segur que és una 
eina imprescindible per a la dinamització dels temes educatius a la nostra ciutat. 

Efectivament, la situació de la secundària a Girona, tal com s’esmenta en la moció, és 
altament preocupant. Jo recordaria que en el Ple d’11 d’abril d’aquest mateix any, el 
nostre grup presentava una moció per racionalitzar els estudis d’educació secundària. 
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En ella es feia una diagnosi molt i molt similar al que avui ens presenta el MUCE i 
voldria recordar que dos dels tres punts de la moció varen ser aprovats amb molt ampli 
suport. Aquests punts demanaven un diàleg més fluid amb el Departament 
d’Ensenyament per trobar una solució a aquesta anomalia i el punt que demanava 
l’estudi del canvi d’ubicació de l’Institut Ermessenda de Girona en el present o en el 
futur, amb l’objectiu de reduir els actuals costos de lloguer i augmentar l’espai hàbil per 
a la docència. 

Doncs bé, avui el MUCE torna a portar a aquest Ple el neguit que tenen l’alumnat, les 
famílies, els docents i els seus representants sindicals sobre aquesta situació. I les 
dades que actualment coneixem ens indiquen que efectivament la situació, com deia 
abans, és preocupant. Fixin-se, el curs vinent 17-18, el nombre de grups serà 
quaranta–quatre –els recordo que ja hi han dos grups més que el curs 15-16–, però el 
18-19 ja hi haurà un altre grup, passarem a quaranta-cinc, el 21-22 passarem a 
quaranta-vuit i això irà estabilitzant-se amb aquest quaranta-vuit. És a dir, sis grups 
més dels que teníem el curs 14-15. Aquests números poden anar a l’alça. El mateix 
director de serveis territorials, senyor Josep Polanco, ens indicava que poden variar 
per factors com, per exemple, l’arribada d’alumnes provinents d’altres indrets o 
l’augment de números de repetidors. Mirin, darrerament he estat observant les dades 
que m’ha portat l’OME sobre arribada d’alumnes nouvinguts i sempre entre un 7 i un 
12 per cent de l’increment de número d’alumnes respecte a la població que en aquest 
moment tenim d’alumnat per escolaritzar, sempre s’incrementa per una arribada..., un 
flux constant d’arribada de nous alumnes. Per tant, aquests números que els acabo de 
citar ara i que constarà en acta, d’aquí un any els podrem repescar i veuran com 
probablement ens hem quedat curts. 

Bé, i evidentment, tal com esmenta la moció, la situació actual de massificació a les 
aules de secundària impossibilita els docents i els equips directius dels centres per fer 
front a la demanda creixent de la nostra societat de canvis en el model educatiu cap a 
un model innovador i inclusiu, i, per descomptat, cap a una escola pública i de qualitat. 
I és que lamentablement els que més pateixen aquesta situació són aquests alumnes 
pels quals més hauríem de vetllar per la seva educació, pels més febles, els que 
presenten necessitats educatives especials i aquells que tenen una greu problemàtica 
social, ja que amb els minvats recursos d’atenció a la diversitat i la massificació a les 
aules, difícilment –molt difícilment– poden assolir l’èxit escolar i l’assoliment, per 
descomptat, dels objectius terminals de l’etapa d’educació secundària obligatòria. 

Per tant, com no podria ser d’una altra manera, anunciem el nostre vot favorable i ens 
tornem a felicitar que el MUCE torna a estar actiu. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la tinenta 
d’alcalde Isabel Muradàs... 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Gràcies, 
també al ponent, a en Tomàs, al ponent de la moció i també, diguéssim, a les diferents 
entitats que l’han presentat. En tot cas, jo no entraré en la discussió de si és aquesta 
pressió la que condueix que, en tot cas, es trobin o no es trobin es terrenys, em 
sembla que no s’ha d’entrar en aquesta discussió. I només, en tot cas, m’agradaria 
comentar-li a la senyora Pèlach que crec que l’única cosa que se li pot retreure al 
departament és que no hagi tingut el finançament suficient per poder atendre les 
necessitats com hagués volgut fer-ho; els motius em sembla que tots ens els podem 
imaginar, i vostès els primers. Però, en tot cas, ho deixo estar aquí. 
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Quan es va plantejar la solució del Cartanyà, es va plantejar amb la possibilitat que es 
poguessin utilitzar una gran part de metres quadrats, tots els que fossin possibles, de 
manera que es poguessin enquibir més de dues línies. Aquesta va ser la voluntat del 
departament, també va ser la voluntat de l’Ajuntament, però, com vostès saben, en 
aquell espai també conviuen entitats de lleure, entitats de joves i finalment la 
possibilitat d’utilitzar els espais per a les dues necessitats ha fet la impossibilitat que 
poguéssim passar de les dues línies. Aquesta és una qüestió. 

Nosaltres també vam dir, quan es va plantejar l’opció del Cartanyà, que evidentment 
era per donar sortida a una necessitat que tenia la ciutat de Girona. Agraeixo a la 
senyora Veray, en tot cas, el reconeixement, perquè és veritat que s’han anat 
analitzant altres possibilitats i no hem deixat d’analitzar altres possibilitats, en tot cas, 
per buscar espais adients, encara que no fos construcció inicial i no hem deixat de 
buscar aquestes solucions, com bé també saben tots vostès. Continuarem fent-ho, 
però com que aquesta és una via que de moment és molt lenta, el departament no 
planifica a nivell local, i això també ho saben tots vostès i, per tant, ha estat buscant 
també solucions amb els ajuntaments que envolten la ciutat de Girona, com pot ser 
l’Ajuntament de Sarrià, l’Ajuntament de Sant Julià, com ho havia fet en el seu moment 
amb l’Ajuntament de Sant Gregori. Per tant, no era només que l’Ajuntament de Girona 
hagués de posar uns terrenys a disposició perquè estaven buscant altres alternatives. 
Tenim estudiants de fora de la ciutat de Girona que vénen a escolaritzar-se aquí a 
Girona, per tant, el departament també buscava aquesta altra opció. 

Quan se’ns planteja per banda del departament que aquesta és una de les opcions 
que estan buscant, nosaltres els diem que no ens sembla bé, a nosaltres ja ens 
sembla bé que hi hagi alumnes, estudiants de fora de Girona que puguin venir a 
Girona, perquè pensem que això és positiu, i això parlant amb la comunitat educativa –
cosa que no hem deixat de fer en cap moment–, també ho consideren molt positiu, 
doncs ens plantegen que no hi ha més remei que posar uns terrenys a disposició del 
departament. És cert, com bé diu també la senyora Pèlach, que ja l’any 2008 es va 
plantejar una parcel·la, en tot cas, que es podria oferir al departament. Però vostè 
també ja sabrà, si s’ha mirat l’expedient, que aquella parcel·la estava afectada i, per 
tant, era impossible que es pogués realment posar a disposició del departament. Per 
tant, miri’s bé l’expedient. 

Quan ens hem plantejat després, a més ho ha dit també el senyor Albertí, que es va 
plantejar una moció per banda d’Esquerra Republicana i diguem al departament que 
en aquesta situació no es pot continuar, abans de l’estiu, al voltant de l’estiu ens 
posem a treballar, per això jo no parlo dels tempos, vostès diguin el que vulguin. Ens 
posem a treballar, demanem al servei d’urbanisme de la casa que, si us plau, ens mirin 
de buscar opcions per poder ubicar un nou institut a Girona. Sobre la taula estan, com 
vaig explicar en el Consell Municipal d’Educació, tal com s’ha dit, diferents opcions, no 
gaires, perquè tampoc són tantes, és veritat, no tenim tant sòl municipal o opcions per 
poder trobar alternatives i que siguin adequades per a aquest fi. I, per tant, aquestes 
solucions, aquest parell de solucions que s’han plantejat al departament estan sent 
analitzades per banda dels tècnics municipals, però especialment pels tècnics del 
departament i no poden tardar gaire. És a dir, en aquest mes, durant el mes de 
novembre ens han de dir, en tot cas, quina és la solució que veuen millor, perquè 
aquesta solució, tal com es va dir en el Consell Municipal d’Educació i tal com es 
demana en la moció, hi estem totalment d’acord tots els que conformem aquest 
consistori, ha de formar part de la preinscripció del proper curs. 

Solució que, a més, senyora Pèlach, tres, quatre, seran les que siguin necessàries, 
nosaltres també apostem perquè siguin quatre, si això ha de poder donar oxigen a la 
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situació dels altres instituts de Girona, com també vam dir en el Consell Municipal 
d’Educació i poder afavorir la reducció de les ràtios, tal com està fent el departament 
des de fa quatre anys amb la primària, únicament s’ha suprimit una línia, que s’ha fet 
aquest curs. I, per tant, el que ha buscat el departament, quan ha pogut, ha estat no 
reduir línies, sinó baixar les ràtios perquè els mestres puguin treballar en millors 
condicions amb els nens. Això és el que nosaltres reclamarem, igual que tots vostès, 
però també ens consta que és la voluntat del departament anar en aquesta direcció. 
Per tant, no tingui cap dubte que, si en poden fer quatre, no faran tres línies. En tot 
cas, també dir que no és una qüestió, a més, provisional, com també és veritat que en 
un principi podria semblar, sinó que aquest institut de quatre línies, i jo dic «institut de 
quatre línies», perquè haurà de ser de quatre línies, o almenys ho reclamarem així, 
s’ha de consolidar perquè darrere de la secundària ve la postobligatòria i, per tant, 
aquí s’ha de donar resposta tant al batxillerat com als cicles formatius. 

Per tant, benvinguda sigui aquesta bona entesa, com vostès han dit, i per ant, 
esperem ara que el departament ens doni la resposta el més aviat possible. El nostre 
vot serà favorable. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé el senyor 
Sindermann si vol fer alguna... No? Doncs així ja pot prendre seient. I li reitero, de nou, 
les gràcies per haver vingut a presentar aquesta moció aquí. Tal com hem esmentat 
tots, estem contents que les entitats participin i es facin seu aquest Ple. Per tant, 
gràcies de nou. Enhorabona per com ha efectuat aquesta defensa i, si els sembla, 
passaríem, doncs, a la votació d’aquest punt. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat, la moció presentada per la FAPAC per l’edificació d’un nou institut... 
(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. 

VOTACIÓ 

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

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. 
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Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

MOCIONS: 

11. Moció que presenta la CUP-Crida per Girona per donar suport al regidor de 
Vic, Joan Coma i Roura, arran de la investigació per presumpte delicte 
d’incitació a la sedició. 

Aquesta proposta es retira de l’Ordre del Dia a petició del grup que la presenta, 
de conformitat amb el que disposa l’art. 27.1.a) del Reglament Orgànic Municipal. 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les 
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític 
d’una part del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 
2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en una procés participatiu 
protagonitzat per la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la 
Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat 
Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals 
Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 

En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma va 
expressar el seu suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu 
plenària i com a lliure expressió del mandat polític que té encomanat estan 
emmarcades no només en la llibertat d’expressió sinó en la legítima defensa de 
l’autodeterminació dels pobles. Dret negat reiteradament per l’Estat Espanyol i les 
seves institucions. 

El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una catalogació 
jurídica d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar a un representant 
escollit democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d’un delicte que a la 
resta de països només s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i que en el cas de 
l’Estat Espanyol pot comportar penes de presó. 

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i 
democràtics, ja massa habituals a l’Estat Espanyol. Es tracta d’un procés penal amb 
una clara connotació censora que pretén criminalitzar la protesta i legítima 
manifestació política, judicialitzant els responsables polítics que només expressen el 
que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la majoria social 
del poble català. L’últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de 
la por a la societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes. 

1. Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del 
delicte de sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu 
compromís amb el mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els càrrecs 
públics encausats per defensar la declaració del 9N i/o per actuar en conseqüència 
amb aquesta declaració. 

2. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics. 

3. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de 
Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
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4. Enviar una carta de protesta demanant a l’Audiència Nacional que s’arxivi la causa 
oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats. 

5. Enviar una còpia d’aquesta moció al President de la Generalitat, al president del 
Govern Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del 
Pacte local pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a 
l’Associació de Municipis per la Independència i fer-la públic a través dels mitjans 
públics municipals. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem, doncs, a les 
mocions que presenten els diferents grups municipals. En primer lloc, la moció número 
11, de la CUP - Crida per Girona. El 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):   Sí, moltes gràcies. Anunciem que 
retirem aquesta moció, perquè posteriorment una moció que hem presentat el Grup de 
Convergència i Unió, Esquerra Republicana - MES i la CUP - Crida per Girona ja 
debatrem sobre el tema dels electes investigats i, per tant, entenem que ja tindrem el 
debat posteriorment. Però, ja que he agafat el torn de paraula, m’agradaria dir i ja que 
no han volgut incloure estrictament els noms, tal com vam demanar en l’altra moció, dir 
a en Joan Coma i Roure que té tot el nostre suport, que ens té al seu costat, que per 
fer una truita, senyors de Ciutadans i el PP, s’han de trencar els ous i que, per tant, 
Joan, estem amb tu. 

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

12. Moció que presenta la CUP-Crida per Girona per exigir el final de les altes 
mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb 
dignitat. 

L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), depenent del Departament de Salut 
de la Generalitat, és l’òrgan competent per realitzar els dictàmens mèdics on es 
determina si una persona continua de baixa mèdica o ha de retornar immediatament al 
lloc de treball, si es té dret a una pensió per invalidesa, o ja s’està "apte" per 
reincorporar-se laboralment per una millora de la salut. 

La Plataforma d’Afectats de l’ICAM, la PAICAM, es va constituir el 13 de gener de 
2016 amb l’objectiu de visualitzar el tracte inhumà i el funcionament injust d’aquest 
organisme avaluador de la sanitat catalana, que s’ha agreujat els darrers anys amb les 
retallades. Cada vegada les baixes són més restrictives, així com els criteris per 
atorgar pensions d’invalidesa, i el context d’atur i precarietat laboral en augment situa 
les persones malaltes sovint al llindar de l’exclusió social. 

Per tot això, l’Ajuntament de Girona, reunit en sessió plenària el dia 14 de novembre 
de 2016 

1. Exigir la transparència total en la relació entre l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS) i l’ICAM, i la presentació del conveni que els vincula abans que sigui 
oficial, per tal de poder presentar esmenes i que es pugui debatre al Parlament de 
Catalunya abans d’entrar en vigència. 

2. Impulsar la participació ciutadana d’agents implicats (facultatius, col·lectius de 
malalts, sindicats...), per a l’elaboració d’un document sobre bona praxi, és a dir, sobre 
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el bon tracte envers les persones que s’atansen a l’ICAM. Com per exemple que 
puguin ser ateses amb companyonia d’algun familiar o persona de confiança, que 
puguin escollir centre de proximitat geogràfica, etcètera. 

3. Reclamar que s’aturin les derivacions a centres privats per realitzar proves 
diagnòstiques. 

4. Reclamar avaluacions basades exclusivament en criteris mèdics amb professionals 
de la sanitat pública. 

5. Exigir la depuració de responsabilitats, tant de l’ICAM com de l’INSS, per haver 
anteposat criteris econòmics per sobre de la salut de les persones. 

6. Fer arribar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs així passaríem ja a la 
següent moció, veritat? El punt dotzè, per tant, la moció que porta el número 12, també 
en aquest cas de CUP - Crida per Girona, no sé qui la defensa de vostès... La senyora 
Pèlach. 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. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en aquest moció, com bé saben 
el que fem és donar veu a la Plataforma d’Afectats per l’ICAM i l’INSS, és una moció 
que crec que ja ho saben, l’han presentat arreu, amb gran acceptació per la majoria de 
partits polítics i, en qualsevol cas, el que fem nostres les seves reclamacions i portem 
al Ple aquesta moció donant veu a aquesta plataforma. 

En aquesta moció, arran de la mateixa, també hem aprofundit una mica en les dades 
del tema que fa referència i hem pogut veure com la durada mitjana de les incapacitats 
temporals, a Catalunya, ha anat reduint-se en els darrers anys i, en canvi, ha 
augmentat d’aquesta manera la distància amb la mitjana a nivell estatal. Això per què 
passa? Com poden veure, no sempre tot és culpa de l’Estat i el que..., o sigui, això ha 
estat conseqüència que s’han anteposat criteris econòmics als criteris mèdics i això ha 
donat lloc precisament a situacions injustes i a aquesta reducció de la mitjana de les 
incapacitats temporals. Aquestes situacions injustes són les que avui amb aquesta 
moció volem denunciar i volem denunciar, doncs, les altes injustificades, volem 
denunciar la denegació de les peticions d’invalidesa i també el tracte humiliant que 
reben pacients per part de l’ICAM i per tot aquest cúmul d’organitzacions que 
conformen avui en dia aquesta estructura que gestiona el tema de les altes mèdiques. 

Ens preocupa, precisament, el paper de les mútues en tot aquest procés. Veiem que 
també, tal com reflecteix la plataforma, han guanyat pes amb les modificacions 
realitzades, i han guanyat pes a través, una vegada més, d’una externalització parcial, 
sí, però externalització, de la sanitat pública i d’algun organisme clau per a la mateixa, 
com és aquest que gestiona el tema de les altes mèdiques. 

Entenem que aquestes transformacions, aquests canvis que s’han donat a l’ICAM no 
són canvis neutres i que, de fet, vénen a intuir el que l’ICAM ha esdevingut un 
mecanisme de control als treballadors des del que és el sistema capitalista, i és aquest 
mecanisme de control que genera tots aquests canvis i fa que avui en dia ens trobem 
amb totes aquestes dificultats. Aquestes modificacions que esmentava i que ens 
permeten, doncs, veure l’ICAM d’aquesta manera, són modificacions concretes també, 
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fins i tot amb els drets i les responsabilitats dels usuaris amb relació a l’ICAM. I 
algunes concretes són, per exemple, que s’ha eliminat la possibilitat que els malalts 
vagin acompanyats o, per exemple, la impossibilitat de canviar de centre a l’ICAM. 

Per tot això, nosaltres avui, doncs, portem aquesta proposta ( . . . ) que el que demana 
concretament és que hi hagi més transparència, que hi hagi una transparència total en 
la relació entre l’Institut Nacional de Seguretat Social, l’INSS, i l’ICAM i també que es 
presenti el conveni que es vincula fins i tot abans del mateix, de manera que es pugui 
–i aquest també és el punt segon– treballar des de la participació ciutadana i que hi 
puguin dir..., les parts implicades hi puguin dir la seva. Precisament també a través 
d’aquesta participació ciutadana es demana que s’elabori un document de bona praxi 
que ens sembla imprescindible per superar totes aquestes deficiències i aquestes 
males praxis, entenem ( . . . ) nosaltres que avui en dia són el dia a dia de l’ICAM. 

També demanem, doncs, en aquesta proposta d’acord, que s’aturin les derivacions als 
centres privats, entenem, com dèiem, que això és una externalització de la sanitat 
pública i, per tant, demanem, doncs, així com ho fa el PAICAM, que s’aturin. 
Demanem també que, com explicava també en l’exposició, les avaluacions es vegin 
exclusivament amb criteris mèdics i, per tant, s’arraconin aquells criteris 
economicistes. I, en aquest sentit, creiem també que cal reconèixer el paper dels 
metges de la sanitat pública i, en tot cas, és aquí on hem de reforçar els recursos i el 
suport de manera que siguin els metges de capçalera de la sanitat pública que puguin 
fer aquestes tasques i es reconegui la tasca que fan en el dia a dia en comptes d’anar 
a buscar suport a través de centres privats. 

Demanem també que s’exigeixi la depuració de responsabilitats, tant de l’ICAM com 
de l’INSS, per haver durant massa anys anteposat criteris econòmics per sobre de la 
salut de les persones. I, finalment, doncs fer arribar aquests acords al Departament de 
Salut de la Generalitat, que és el responsable d’aquesta organització. 

Per tot això, demanem el seu suport a aquests diferents punts d’acord. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Pèlach. 
Intervencions? La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que 
la senyora Pèlach m’ha descol·locat, ha dit una frase que jo crec que no li havia sentit 
dir mai, ha dit: «No sempre tot és culpa de l’Estat.» Jo sincerament crec que és la 
primera vegada que la senyora Pèlach s’expressa amb aquesta nitidesa amb relació al 
fet que efectivament no tot sempre és culpa de l’Estat. 

Mirin, nosaltres podem compartir el fons d’aquesta moció, la preocupació de la 
plataforma, la preocupació que la senyora Pèlach ha posat evident que té també el 
grup de la CUP - Crida per Girona, però nosaltres ens abstindrem en la moció. Ara li 
faré algunes consideracions, però sobretot una a nivell general i global que ja vagi per 
davant que va per la moció que després vindrà. 

Mirin, l’Ajuntament de Girona no és ni pot convertir-se en l’avantsala o la postsala del 
Parlament de Catalunya, i això és el que jo molt em temo que estem aconseguint. Si 
ara veiem una moció que, home, ho portin al Parlament de Catalunya que tenen deu 
diputats, ho debatin, ho pactin amb els seus socis, Junts pel Sí, que tant els agrada 
dependre de vostès, ho pactin, ho aprovin i no caldrà que cap més ajuntament aprovi 
una moció, perquè és el Parlament de Catalunya qui ha de regular tot el que 
demana..., la senyora Pèlach demanava aquest impuls de la participació per 
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l’elaboració d’un document sobre la bona praxi. I tant, conselleria de Salut, no ho ha de 
fer un ajuntament. Per tant, ho portin al Parlament. La moció que ens vindrà després, 
dimecres passat es va tombar allò que vam presentar i ara ho portem a l’Ajuntament. 
Bé, doncs, ni l’avantsala, ni la postsala del Parlament de Catalunya, crec que ha de ser 
aquest plenari d’aquest Ajuntament, aquí hem de tractar temes de Girona en els quals 
nosaltres puguem tenir-hi competències. 

És més, jo, senyora Pèlach, li dic amb tot el «carinyo», però home, si a més agaféssim 
la moció i la intentéssim «gironitzar» i poséssim dades de Girona, de quantes pensions 
d’invalidesa s’han demanat, quantes s’han denegat, per quines raons... És que tampoc 
han fet re, vull dir, és tot molt genèric, tot Catalunya i, escolti, i diem que els gironins 
també estan afectats, que és veritat ens afecta tot el que passa a Catalunya i a 
Espanya, als dos llocs i, per tant, tira milles. I, per tant, jo crec que hauríem de 
començar tots a ser més curosos i a presentar mocions que realment nosaltres 
tinguem competències i puguem ser exigents amb l’equip de govern de la ciutat. A mi 
m’agradaria poder aprovar mocions, votar coses i ser exigents amb l’equip de govern 
perquè depèn d’ells. No haver-li de dir a la senyora Madrenas: «Senyora Madrenas, ja 
ha instat la Generalitat?» La senyora Madrenas em dirà: «Sí, sí, jo la l’he instat.» Però 
la Generalitat fa el que creu que ha de fer o fa el que vol, en aquest cas. Però crec que 
hauríem de començar a limitar a no convertir això, com deia, amb un abans o un 
després del Parlament de Catalunya en funció de si allà s’han aprovat o no s’han 
aprovat les coses que els nostres respectius grups parlamentaris hagin presentat. 

I a més i per això també ens abstenim, senyora Pèlach, vostè dóna per fet que 
s’utilitzen més criteris economicistes que criteris mèdics, vostè dóna per fet que no són 
transparents... Bé, vostè dóna per fetes moltes coses, que jo ja entenc que és el que fa 
sempre la CUP, donar per fet tot allò que no li agrada per criticar-ho, però que crec 
que no està bé, no és correcte i, per tant, nosaltres no votarem que sí a una moció que 
donaria per fet totes aquestes coses que vostès diuen que passen, però que tampoc 
ens demostren que passin. 

Per tant, per tot això nosaltres avui ens abstindrem, ja ho he dit, compartim en el fons 
aquesta preocupació, però també creiem que aquest és un tema que s’ha de debatre 
al Parlament de Catalunya i allà tots els grups que es signifiquin i votin amb relació a 
aquest tema. Perquè estic segura, senyora Pèlach, que si això arriba al Parlament se 
sorprendrà moltíssim d’intervencions que haurà sentit avui i que després el vot al 
Parlament de Catalunya serà totalment diferent. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. El nostre sistema en tot el seu 
ordenament és un sistema garantista i és de lògica i justícia que tots els nostres 
conciutadans tinguin un sistema de protecció de salut. La baixa mèdica no és un 
privilegi, sinó una conseqüència de dolències o accidents laborals on tots hem d’actuar 
amb responsabilitat i coherència. La incorporació de nous sistemes de seguiment i 
control de les baixes mèdiques no respon a una voluntat de retallada de prestacions, 
sinó d’adequar la baixa particular a la realitat de cadascun dels casos. La introducció 
de sistemes de seguiment, si ve no és la fórmula ideal, sí que ha permès tenir 
coneixement real de l’evolució dels pacients i convalescents. S’ha de destacar, però, 
que la durada mitjana de les baixes s’ha reduït en més d’un 30 per cent en els darrers 
anys, element que ens obliga a preguntar-nos què passava abans de la crisi, on la 
durada mitjana de les baixes era molt més alta. 
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Pensem que l’Estat, amb recursos limitats, ha de garantir la seguretat i la salut i ha 
d’incorporar mesures objectives d’avaluació. La incorporació d’aquestes mesures, no 
obstant, no poden anar mai en detriment dels afectats, sinó en el seu benefici, i un bon 
sistema de control i avaluació ha de permetre personalitzar cas per cas optimitzant 
l’atenció als pacients i alhora ha de reduir i, per tant, limitar conductes individuals que 
no vagin en benefici de tots. No hem de perdre de vist que tota prestació o despesa 
indeguda afecta el conjunt de la nostra societat. 

En tot cas i dit tot l’anterior, des del meu grup municipal, si bé podem estar d’acord 
amb part del text, no podem votar a favor d’una moció que, lluny de crear escenaris 
positius, culpabilitza d’entrada col·lectius o institucions sense un estudi previ real de la 
situació, conceptes com «exigir» o «depurar responsabilitats» no entren dintre del 
llenguatge polític que entenem ha de tenir un ajuntament. Potser altres països i altres 
èpoques s’utilitzava el llenguatge polític que vostès utilitzen, però ara la política 
revolucionària no és el que convé; ara toca dialogar, toca arribar a consensos i toca fer 
política. I, senyor Salellas, en tot cas, si haig de trencar alguna cosa, ous no en 
trencaré, en tot cas, donaré el millor de mi per arribar a consensos amb les idees i 
propostes que cregui que poden beneficiar tothom. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? Intervencions? Sí, senyor Calvo. 

Sr. Ricard Calvo Pla ( ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Jo crec que estem davant 
d’una moció tipus que s’ha anat presentant en diferents ajuntaments, però no ha 
evolucionat. Tenim constància que se’ls ha fet propostes de com millorar-la o com 
ajustar-la millor i no veiem que hi hagi fet un..., o no hi veiem reflectit cap canvi. De fet, 
una moció que parla de tracte inhumà produït per metges ens sobta. Pensem que està 
molt simplificada i, de fet, si agaféssim punt per punt o cada un dels acords, l’únic que 
potser ens posaríem d’acord és a impulsar la participació ciutadana per l’elaboració 
d’un document sobre la bona praxi, però, és clar, parlar de la praxi mèdica és complex, 
perquè la praxi mèdica vostès entenen que és quelcom com molt i molt complicat. 

Per tant, no podem donar suport a aquesta moció, no hi podem donar suport per 
moltes de les coses que plantegen i sobretot per les afirmacions que fan basades en 
un criteri que podria semblar populista, podria semblar que és un criteri que el que 
busca és anar en contra d’un sistema sanitari, quan el sistema sanitari català, com 
vostès saben, està molt ben valorat. I no sé si han parlat vostès amb metges, què 
n’opinen els metges? I si han parlat amb els usuaris..., hi ha molts usuaris que estan 
satisfets també. Llavors, no podem fer del cas, no podem fer de..., encara siguin 
alguns casos, però no podem fer d’això un dogma i no podem fer d’això una 
generalització, perquè, si ho fem, hi ha el perill que pugui semblar populista. 

Si agafem el que es reclamin, s’aturin les derivacions a centres privats, escoltin, doncs 
nosaltres apostem per un model publicoprivat, nosaltres apostem per una col·laboració 
entre el públic i el privat. Nosaltres apostem que si això ha de reduir terminis o temps 
d’espera..., estem parlant de casos mèdics, estem parlant de situacions en què és 
important reduir els terminis. Per tant, no veiem cap inconvenient que es puguin 
utilitzar espais privats, sempre que, això sí, es garanteixi que hi ha una lliure 
concurrència, hi ha un concurs i que s’està fent un ús dintre de l’ordre lògic de les 
coses. 

També diuen que hi han avaluacions basades estrictament amb criteris..., o sigui, 
reclamen avaluacions exclusivament amb criteris mèdics. El que estan proposant o el 
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que estan pressuposant és que hi han valoracions basades en criteris econòmics. No, 
nosaltres no hi podem estar d’acord amb això, perquè estem posant en qüestió i estem 
posant en judici una tasca que, ho torno a dir, ens sembla fonamental i que puguem 
vetllar perquè continuï així i és que els metges tenen una gran responsabilitat a l’hora 
de fer aquestes valoracions i, per tant, no podem pressuposar que estan utilitzant 
criteris purament econòmics. 

Crec que amb tot això han volgut fer una barreja, han volgut fer un còctel i han volgut 
posicionar-se com que estan al costat dels més desvalguts, que estan al costat que 
aquelles pobres persones que a sobre que tenen una malaltia i que a sobre que tenen 
una situació complicada, doncs, no se’ls està tractant o se’ls tracta de manera 
inhumana. Jo crec que això és greu, o sigui, és greu fer aquesta afirmació quan no la 
poden acompanyar –i així se’ls ha anat demanant– d’una base sòlida o d’una manera 
de poder realment identificar aquesta tipologia de casos i enumerar-los 

Per tant, amb tot això, nosaltres pensem que, a més a més, quan diuen que s’han de 
depurar responsabilitats, és que estan pressuposant que hi ha algú que ha comès 
il·legalitats o que hi ha algú que ha comès fets que no són correctes i, per tant, volen 
ja..., o sigui, abans de començar ja estan demanant depurar les responsabilitats. Ens 
sembla que aquest no pot ser el plantejament, ens sembla que no, sobretot, ja els ho 
dic, quan aquesta moció ha anat passant pels diferents ajuntaments, se li han anat fent 
arribar diferents propostes i no n’han reflectit cap. Tan sols haguessin reduït aquesta 
moció al punt 2, que és «impulsar la participació perquè es fes un document sobre la 
bona praxi amb la participació, evidentment, dels metges», això que hagués sigut molt 
més senzill, menys, diguéssim, histriònic i una mica més ajustat al que un ajuntament 
pot arribar a aprovar en el seu Ple, ens hauria trobat ràpidament al seu favor. 

No votarem en contra perquè creiem que aquí al darrere, i aquest és una mica el 
resum de la seva moció, el que busca o el que pretén és posar-se al costat d’aquestes 
persones que ho estan passant malament, i nosaltres també ho volem fer això, també 
ho volem fer. Ara, sobretot tingui en compte els metges, que són els principals que 
tenen aquí a dir, i sobretot també els pacients, aquestes persones que estan afectades 
per aquesta situació i que també hem de veure que en la majoria hi ha una bona 
satisfacció del servei i que en aquells que no és així els hem d’ajudar també a poder 
buscar aquest punt de diàleg amb l’Administració per poder rebre una solució als seus 
problemes, però no considerem que la solució sigui aquest enfrontament, sinó que la 
solució passa per aquest punt 2, per aquest diàleg, per aquesta..., aconseguir aquest 
document de bona praxi, aconseguir posar en una mateixa taula els diferents elements 
que composen aquesta situació i ajudar que sobretot en aquest patiment d’aquestes 
persones poder facilitar que vegin una resposta per part de l’Administració. En aquest 
cas, nosaltres com a Ajuntament el que podem fer és posar-nos la seu costat, però en 
cap cas el que podem fer és partir d’aquestes pressuposicions o d’aquestes definicions 
que estan, al nostre entendre, una mica fora de lloc. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la regidora 
Eva Palau. Endavant. 

Sra. Eva Palau Gil ( CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo diria que és la moció 
dels dubtes, és una moció que vostès han anat presentant a diferents ajuntaments i 
miri si..., bé, s’ha presentat en diferents ajuntaments, aquesta moció, em consta, per 
diferents grups, però s’ha presentat. I miri si és la moció dels dubtes, que ja faig 
referència al nostre grup per no passar la pilota a ningú més, que el nostre grup, 
Convergència i Unió, en diferents ajuntaments hem votat diferents coses. 
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Per què? Perquè, home, comencem, emmalaltir amb dignitat, evidentment que aquí ni 
dretes, ni esquerres, ni centres, ningú estarà d’acord que la gent no pugui emmalaltir 
amb dignitat. Clar, quan hi ha una plataforma d’afectats, que evidentment es mereixen 
tots els respectes i segur que lluiten pels drets dels malalts, en aquest cas, potser falta 
veure l’altre vessant, diguem-ne, la plataforma dels professionals. Estic convençuda 
que dintre de l’ICAM que avui parlem, però podríem parlar d’altres estaments, hi han 
grans professionals. I llavors, posar dintre de la mateixa bossa tots els professionals 
que treballen a l’ICAM, home, doncs tinguem una mica de cura, n’hi hauran que 
treballaran segur correctíssimament. Pel que vostès diuen, jo no tinc dades, amb la 
qual cosa jo no puc ara apuntar si és cert o no, però donarem confiança que el que 
diuen és veritat, hi ha algun dels professionals que treballen a l’ICAM que no ha fet la 
seva tasca amb prou respecte vers les persones o vers les atribucions que ells tenen. 

Quan vostès parlen d’impulsar la participació ciutadana, jo he buscat informació, 
perquè la desconeixia en aquells moments, i el consell assessor de l’ICAM està format 
per moltíssimes persones, evidentment, el Departament de Salut, però hi podem trobar 
també representants sindicals, representants sectorials i empresarials com pot ser la 
PIMEC, diferents representants, amb la qual cosa ja s’entén que, quan prenen 
decisions, tenen en compte diferents aspectes de l’actuació. 

Miri, el senyor Calvo feia referència a la praxi mèdica, perdoni que li digui, l’acte mèdic 
d’avaluar un pacient a l’ICAM no deixa de ser un acte mèdic com el de fer un 
reconeixement mèdic en un altre lloc de la sanitat a Catalunya. Llavors, hi ha un marc 
ètic, que aquest marc ètic l’hem de complir a tot arreu, sigui l’ICAM, sigui fora de 
l’ICAM. I aquest marc demana que per fer la valoració d’un pacient, no deixa de ser un 
pacient aquella persona que està a l’ICAM, doncs s’ha de fer amb ell, no pot..., si és 
major d’edat i està capacitat, evidentment. Llavors no podem fer unes excepcions 
perquè és l’ICAM. Ja sabem que s’està valorant una situació molt concreta, que és una 
baixa laboral llarga o una baixa de malaltia llarga, que a partir d’aquesta valoració 
desencadenarà si aquesta persona s’ha de reincorporar a les seves feines habituals o 
se li dóna ja un nivell d’invalidesa amb tot el que comporta aquesta invalidesa, una 
sèrie d’ajudes, etcètera. 

Tenim grans dubtes, la veritat és que avui m’ha anat bé perquè les intervencions que 
hi han hagut prèviament en diferents altres punts de l’ordre del dia he sentit una frase 
que farem servir nosaltres avui també, ens abstindrem, ens abstindrem en aquest 
moció, però amb una abstenció amb molts i molts dubtes del fons d’aquesta moció i 
que demanaríem i faríem un prec avui –altres companys ja l’han fet– que tinguem cura 
–almenys per part nostra així ho farem– d’aquelles mocions o temes que portem al Ple 
que realment afectin al dia a dia dels ciutadans de Girona i que potser..., evidentment 
que afecta, sí, senyor Salellas, ja ho sé que afecta, però que poca cosa, diguem-ho 
així, poca cosa podem fer, a part que instarem el Departament de Salut que tingui en 
compte aquests punts, però poca cosa més podem fer com a Govern i com a regidors 
de l’Ajuntament de Girona. Res més. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, intentaré respondre alguns dels 
dubtes que han manifestat. Com deia al principi, donem veu precisament a aquesta 
plataforma i, per tant, com bé saben, la proposta de moció és realment la que ells han 
anat presentant en altres municipis, és així. I, en qualsevol cas, entenem que des 
d’una visió municipalista com la nostra, és ben lícit debatre temes que són d’abast 
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superior, però amb implicacions clares a la ciutadania de Girona, com és aquest cas. 
Nosaltres ho veiem així i podem no compartir-ho amb altres grups, però en qualsevol 
cas per això ens sembla important avui donar veu a aquesta plataforma a través 
d’aquesta moció que ens han demanat de presentar i nosaltres, com deia, donem veu 
a ells, però ens fem nostres, a més a més, les seves demandes, i per això a l’exposició 
de motius els he explicat tots aquests motius. 

De fet, amb relació al que comentava la Míriam, li he fet referència a una comparació 
amb l’Estat amb unes dades que no surten a la moció, però sí que per preparar-me 
l’argumentari, doncs, he anat a buscar, en què parlava d’aquesta diferència entre la 
mitjana de la durada de la baixa de malaltia que hi ha entre Catalunya i l’Estat. Vostè 
feia la comparació i deia: «I què passava abans?» Doncs no ho sé, si vostè es 
pregunta què passava abans que duraven més les baixes que ara, també es podria 
preguntar què passa a la resta de l’Estat que duren més les baixes que a Catalunya. 
Per mi la resposta –i és la resposta i la conclusió a la qual han arribat des de la 
PAICAM– és que s’ha oposat criteris economicistes als criteris mèdic. I és aquí on 
també dono resposta als dubtes que plantejaven tant el senyor Ricard com l’Eva Palau 
en la seva argumentació. Per tant, a mi no em preocupa què passava abans, que per 
què les baixes duraven més, em preocupa per què ara duren menys. Jo no crec que 
d’uns anys amb ara, diguéssim, la gent es recuperi més aviat, ja m’agradaria, i també 
em semblaria perfecte si és que a Catalunya ens recuperem més aviat que a la resta 
de l’Estat, estaria molt contenta, diguéssim, per mi mateixa, no per la resta de l’Estat, 
perquè m’entengui. 

Llavors, miri, senyor Calvo, em penso que avui s’ha posat més en el paper de director 
general que no pas de regidor i crec que part de la defensa que ha fet la fa més des 
d’una visió de la Generalitat que no pas des d’una visió de la ciutat que avui 
representa. Em consta que coneix casos d’aquest tracte humiliant del qual fa 
referència la moció i que, per tant, sap que realment es produeix. Bé, podríem entrar 
en què considera o no un tracte humiliant, però, per exemple, el fet –i he posat abans 
dos exemples– que una persona no pugui en un procés de malaltia, estem parlant en 
un procés de malaltia, per tant, en què es pot sentir feble, tan feble com vulgui perquè 
la citen, diguéssim, a fer una valoració, es pot estar en processos..., en un procés de 
malaltia i, per tant, en qualsevol moment d’aquest procés, doncs que no pugui entrar, 
per exemple, acompanyada, doncs jo entenc que això és un tracte humiliant per a 
aquesta persona que se sent segurament en un moment desvalguda, se sent amb 
poques forces, etcètera. Ho pot valorar, però, en qualsevol cas, a mi em sembla que 
és oportú fer aquesta afirmació. 

També, evidentment, la reducció de terminis. Vostè parla de complementarietat pública 
i privada, i jo li diria que també poder augmentar recursos de la pública i llavors no 
caldrà recórrer a la privada per fer aquesta reducció dels terminis que parlava vostè. I 
sí, és cert, amb aquesta moció ens hem posat al costat dels més febles. Ho hem fet en 
aquesta moció, ho continuarem fent sempre que creiem oportú i que creiem que 
aquests més febles realment tenen necessitat d’explicar una sèrie de coses i de fer 
una sèrie de reclamacions, com és aquest el cas. 

El fet que la moció no doni totes les dades no vol dir que no hi siguin, de fet jo avui en 
l’argumentari els n’he donat algunes d’altres que no apareixen en la moció. I el fet de 
depurar responsabilitats, bé, no sé, vostè vol veure aquí unes coses que em sembla 
que no són. Quan un parla de depurar responsabilitats, el que està dient és que cal fer 
una anàlisi crítica de com s’està fent aquest funcionament i, evidentment, doncs si hi 
ha coses que no s’estan fent bé, s’hauran de resoldre i si realment hi ha una voluntat, 
com en aquest cas, no de fer malament les coses, però de prioritzar criteris econòmics 
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a criteris de salut, doncs sí, s’han de depurar responsabilitats, perquè aquest no ha de 
ser, diguéssim, el que guia un ens que és de salut, un ens que és sanitari. 

El reduir la moció al punt 2, evidentment seria menysprear la tasca de la PAICAM, 
perquè evidentment aquesta moció és un tot en si mateix i, per tant, em penso que 
reduir-ho al punt 2 és quasi quasi això, fer un menyspreu i, en qualsevol cas, no tenir 
en compte, diguéssim, tot el que diu la moció, que no és només una qüestió de 
participar o de daixò, sinó de millorar el funcionament i evidentment tenir en compte 
allò que no s’ha estat fent bé. 

Evidentment sempre hi ha aquest acord amb el tema d’emmalaltir amb dignitat, sí, si 
ho diem així, doncs sempre hi estarem d’acord, com amb tantes altres premisses amb 
les quals si parlem des de l’abstracció estarem d’acord, però alhora que concretem 
accions concretes, o mesures concretes, o recursos, etcètera, doncs allà poder no ens 
acabem de posar d’acord, i això és del que parla aquesta moció, de la manera com 
funciona i que entén que això va en contra d’aquesta premissa més global o general. 

Simplement afegir que no parlem d’uns professionals en concret, que això també ho 
voldria aclarir, sinó d’un sistema de finançament que aboca a aquest tracte. I he 
explicat dos exemples, el tema de l’acompanyament o el fet de no fer canvis, això no 
és una decisió del metge en concret, perquè no estem parlant que hi hagin metges 
concrets que estiguin amb la seva manera de ser o de practicar la medicina fent un 
tracte humiliant, sinó que és el funcionament, com s’ha previst i com legalment 
s’organitza aquesta institució que facilita o que fa que els metges acabin donant 
aquest tracte, però no per un problema del metge, sinó perquè realment l’organització 
aboca a això. I he posat dos exemples que no és una decisió del metge concret o del 
professional concret, sinó de l’organització i com s’organitza. 

Bé, ja està, em penso que he anat resolent les diferents coses que han aportat. A 
partir d’aquí, doncs els demano, una vegada més, el seu vot favorable. 

I moltes gràcies. 

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

Doncs procediríem, si els sembla, a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
simple amb els vots a favor del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, l’abstenció 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, Partit Popular, integrat per un 
membre, i el vot en contra del Grup Municipal Ciutadans, la moció presentada pel Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona per exigir el final de les altes mèdiques injustificades 
i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat. 

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

VOTACIÓ 

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

Abstenció: 
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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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

A favor:  

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

En contra: 

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

 

13. Moció que presenta el Grup municipal Ciutadans (C’s) per garantir l’accés 
universal dels llibres de text a Catalunya. 

Aquesta proposta es retira de l’Ordre del Dia a petició del grup que la presenta, 
de conformitat amb el que disposa l’art. 27.1.a) del Reglament Orgànic Municipal. 

La Constitució Espanyola estableix en el seu article 27.4 que: " La enseñanza básica 
es obligatoria y gratuita". La LO 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, recull en l’article 4.1 
que l’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït per a totes les persones i defineix en 
l’article 3.3 que l’educació primària i l’educació secundària constitueixen l’educació 
bàsica. 

La disposició addicional quarta de la citada LO senyala, respecte els llibres de text, 
que correspon als òrgans de coordinació didàctica dels centres públics, en l’exercici de 
l’autonomia pedagògica adoptar els llibres de text i demés materials que hagin 
d’utilitzar-se en el desenvolupament dels diversos ensenyaments, que haurien 
d’adaptar-se al rigor científic adequat a les edats de l’alumnat i al currículum aprovat 
per cada Administració Educativa. 

L’article 88.2 de la LO 3/2006 estableix que les Administracions Educatives dotaran als 
centres dels recursos necessaris per fer possible la gratuïtat de l’ensenyament bàsic. 

La majoria dels països de l’entorn europeu i nombroses CCAA han disposat diferents 
sistemes per fer efectiva la gratuïtat dels llibres de text. Les Associacions de mares i 
pares han reclamat de manera sistemàtica en els últims anys la gratuïtat dels llibres de 
text. 

La llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació de Catalunya estableix en l’article 5 que, són 
ensenyaments obligatoris, gratuïts i universals, l’educació primària i l’educació 
secundària obligatòria. 
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En aquest mateix sentit, la Llei d’Educació de Catalunya, en l’article 50 estableix que 
l’Administració educativa ha de garantir els recursos públics per fer efectiva la gratuïtat 
dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts. 

Entre els principis que regeixen la gestió dels recursos econòmics del sistema educatiu 
de la Llei d’Educació de Catalunya, cal destacar el principi de suficiència i estabilitat 
pressupostària, per qual la Generalitat ha de dotar el sistema educatiu dels recursos 
econòmics necessaris per poder garantir la suficiència econòmica derivada de la 
gratuïtat dels ensenyaments als que es refereix l’article 5.2, establerts en la 
programació educativa, i aconseguir els seus objectius. 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a que presenti en la major 
brevetat un programa de Gratuïtat i Préstec de Llibres de Text per a l’Educació 
Obligatòria en els centres educatius que incorpori: 

. La creació d’un banc de llibres públic, gestionat directament pels centres educatius. 

. La implantació progressiva del programa de gratuïtat. 

. Garantia d’existència dels crèdits necessaris en els pressupostos anuals de la 
Generalitat de Catalunya. 

Segon.- Donar trasllat d’aquesta moció al govern de la Generalitat de Catalunya, a tots 
els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Consell Escolar Municipal, 
AMPAS i Centres educatius de Girona. 

Tercer.- Divulgar aquesta moció mitjançant els mitjans de comunicació a l’abast de 
l’Ajuntament. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, ara al tretzè 
punt de l’ordre del dia, la moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans. Senyora 
Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Tot i que la moció avui anava 
a sortir aprovada, hem mantingut converses tant amb la Sílvia com amb la Isabel i hem 
preferit deixar-la sobre la taula per continuar treballant aquesta moció amb el 
compromís de posar-nos a treballar des de ja i presentar-la en el primer trimestre del 
proper any. Només agrair una vegada més, tant a la Isabel com a la Sílvia, aquesta 
predisposició a treballar i a afegir elements a la nostra moció. Com vostès ja saben, 
nosaltres estem predisposats a treballar totes les mocions que presentem amb tots els 
grups i creiem que el més oportú era deixar-la a sobre la taula perquè poguessin fer 
més aportacions a la moció. 

Gràcies. 

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

El regidor senyor Cristóbal Sánchez Torreblanca abandona el Saló de Sessions. 

14. Moció que presenta el Grup municipal d’ERC-MES per catalogar i protegir els 
comerços emblemàtics de Girona. 

L’encant d’una ciutat es defineix per múltiples factors i elements diversos: els 
equipaments, la cultura, la història, el patrimoni o la qualitat de vida en són alguns 
exemples. Encant pels de fora, que vénen a visitar-nos i contribueixen a generar 
riquesa; i encant pels de dins, que veuen en la seva ciutat un lloc amable i acollidor on 
viure. 
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L’encant d’una ciutat resideix en el patrimoni immaterial, la memòria col·lectiva, les 
relacions humanes que s’hi teixeixen i que contribueixen a enfortir els vincles 
comunitaris; però també resideix en la fesomia urbana, els seus carrers, les seves 
places, els seus monuments i també, entrant ja en el tema de la present moció, en els 
seus comerços i els seus establiments més emblemàtics. 

Diverses raons, ja sigui per l’extinció automàtica dels contractes de lloguer de renda 
antiga que va aplicar-se l’any passat, o per altres motius com ara la jubilació dels 
propietaris, la pressió de les franquícies o la difícil conjuntura econòmica, han fet que 
molts comerços emblemàtics de la ciutat hagin hagut d’abaixar definitivament la 
persiana. 

En els darrers anys, Girona ha viscut la desaparició d’establiments tant emblemàtics 
com el Rhin Bar de Jaume I, els discos Coll del C/ Argenteria, el restaurant Can Lloret 
de la Plaça Independència, o l’antiquíssim can Castelló al C/ Santa Clara, amb més de 
116 anys de mestratge pastisser a l’esquena. Altres tipus d’establiments com ara 
llibreries (Carlemany), botigues de manualitats (La Traça) o el recent comiat a Los 
Padules, el famós local del carrer dels Torrats, són més exemples d’aquesta 
progressiva desaparició dels comerços emblemàtics de la nostra fesomia urbana. 

Tot i que no es pot deslligar aquest fenomen d’eventualitats locals i específiques del 
nostre territori, cal dir també que Girona és un exemple del xoc, que s’està produint en 
molts països, entre la voluntat ciutadana de mantenir l’autenticitat i la personalitat del 
municipi i les lleis pròpies d’un mercat que s’imposa de forma imbatible: la pressió de 
les grans cadenes de menjar ràpid o de les franquícies de roba que són els únics que 
tenen la capacitat de pagar preus de lloguer desorbitats. En aquest context, algunes 
ciutats com Roma, París o la mateixa Barcelona han decidit intervenir a efectes de 
polítiques públiques en la protecció del seu comerç emblemàtic. 

El sentit de la moció no és més que aquest: proposar una bateria de mesures per 
evitar que Girona es converteixi en una ciutat impersonal i mantingui la seva 
autenticitat pel que fa a l’àmbit dels seus comerços emblemàtics, en relació al valor 
afegit que representen per la fesomia urbana de la ciutat, per la memòria col·lectiva 
dels gironins -cal destacar la contribució que realitzen en termes de cohesió social, en 
aquest sentit- i pel mestratge en la professió. 

Per tot plegat, es proposa l’aprovació dels següents ACORDS: 

1. Confeccionar un pla de protecció dels comerços emblemàtics de Girona que 
estableixi prèviament la definició de comerç emblemàtic, així com les diferents 
categories de protecció, atenent a criteris d’antiguitat, de cultura, d’arquitectura i 
paisatge urbà i/o de naturalesa de l’activitat. 

2. Catalogar i elaborar una guia dels comerços emblemàtics de Girona que generi 
valor afegit a l’eix comercial gironí. 

3. Oferir ajudes fiscals als comerços catalogats com a emblemàtics, depenent de la 
categoria de protecció, en el següent sentit: 

a. Equiparar els comerços emblemàtics als immobles catalogats a efectes de 
bonificació de l’ICIO. 

b. Iniciar una campanya de subvenció de fins al 50% de la quota de l’IBI segons la 
categoria de protecció de l’establiment. 

4. Oferir serveis d’atenció i assessorament específics per als comerços catalogats com 
a emblemàtics en els següents àmbits: 
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a. Efectes vinculats a l’extinció automàtica dels contractes de lloguer de renda antiga, 
que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015. 

b. Transmissió, cessió, finançament i recerca de treballadors. 

5. Establir protocols d’actuació, amb l’objectiu d’aconseguir que es mantingui 
l’establiment, en cas que algun comerç catalogat com a emblemàtic corri el perill de 
tancar per motius vinculats a la LAU, a l’evolució econòmica del negoci associada a la 
naturalesa de l’activitat o a la jubilació o voluntat dels propietaris. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, per tant, al 
punt número 14 de l’ordre del dia, que seria una moció que, en aquest cas, presenta el 
Grup municipal d’Esquerra-MES. La senyora Maria Mercè Roca... 

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. Ma Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
suposo que..., tots vostès coneixen la... (Problema amb el micròfon.) Se m’apaga el 
micro... Bé, gràcies, ara hi torno. Deia que suposo que tots vostès coneixen la idea 
d’Europa que té Steiner, per a Steiner Europa són els seus cafès, llocs per al debat 
intel·lectual, per a la conversa íntima, per badar, per escriure, «un lloc de cultura», diu 
Steiner. I jo hi afegeixo que és també un lloc de construcció de futur, perquè suposo 
que tots vostès també saben que allò que queda no ho fundem els polítics, sinó que ho 
funden els poetes, i això és molt important sempre de recordar-ho. I si Europa són els 
seus cafès, Girona ha estat durant molts anys les seves botigues, al costat de 
l’urbanisme, dels equipaments, al costat d’elements més intangibles com la memòria 
col·lectiva o la qualitat de vida, les botigues que ha tingut Girona al llarg dels anys l’any 
feta ser com és. Suposo que també tots vostès recorden aquell passatge de Josep Pla 
que deia que fa uns anys, a la una del migdia, a Girona, se sentia l’estrèpit de les 
persianes que baixaven totes de cop ben puntuals. Però aquí i no només aquí, sinó 
arreu corren mals temps per a aquests comerços que en diem emblemàtics o històrics, 
és a dir, singulars, especials, amb una gran personalitat. A Girona hi ha hagut en els 
últims anys un degoteig de tancament de petites botigues d’aquelles que en diem «de 
tota la vida» i que quan es tanquen ens sap a tots tant i tant de greu. Un degoteig que 
no s’acaba, que fa mal i a la moció que vostès tenen hi hem posat el nom d’algunes 
des de Can Lloret a Discos Coll, passant per la Llibreria Carlemany o Los Padules. 

Les causes del tancament tots la sabem: la pressió de les grans cadenes de menjar 
ràpid o de les franquícies de roba, que són els únics que tenen la capacitat de pagar 
preus de lloguer sovint desorbitats, l’extinció automàtica dels contractes de lloguer de 
renda antiga que es va aplicar el 2015 o la jubilació dels propietaris o també, per què 
no, la mala evolució del negoci. Això fa que també a Girona, com a tantes altres ciutats 
i altres països, visquem una gran tensió entre la voluntat ciutadana de mantenir 
l’autenticitat i la personalitat del municipi i les lleis pròpies d’un mercat que s’imposa de 
forma imbatible. I això és el que diu la moció i és el que vol pal·liar aquesta moció que 
proposem. 

Proposem una bateria de mesures per evitar que Girona es converteixi en una ciutat 
impersonal i mantingui la seva autenticitat pel que fa a l’àmbit dels seus comerços 
emblemàtics, comerços i establiments que permeten que la ciutat no acabi de ser 
massa semblant a les altres, comerços que cohesionen la societat, que donen un valor 
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afegit a la fesomia urbana de la ciutat i a la memòria col·lectiva dels gironins, i també, 
també, no ens n’hem de descuidar, el mestratge de les diverses professions. 

La primera mesura que proposem és definir què és un comerç emblemàtic, una 
definició que ha de ser, per descomptat, tècnica i que ha d’atendre criteris d’antiguitat, 
de cultura, d’arquitectura i passatge urbà i també de la naturalesa de l’activitat. Una 
vegada definit què és un establiment emblemàtic, caldrà elaborar una guia dels 
comerços emblemàtics de Girona que doni relleu a l’eix comercial gironí i després 
caldrà oferir ajudes fiscal als comerços catalogats com a emblemàtics depenent de la 
categoria de protecció pel que fa a bonificacions de l’ICIO i subvencions de fins al 50 
per cent de la quota de l’IBI. I encara pensem en la conveniència d’oferir serveis 
d’atenció i assessorament específic per las comerços catalogats com a emblemàtics 
pel que fa a l’extinció automàtica dels contractes de lloguer de renda antiga o a la 
transmissió, cessió, finançament i recerca de treballadors. I l’última mesura que 
proposem és establir protocols d’actuació quan un comerç catalogat com a emblemàtic 
corri perill de tancar, ja sigui per motius vinculats a la LAU, a l’evolució econòmica del 
negoci o a la jubilació o voluntat dels propietaris. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyora 
Roca, jo la veritat és que quan vostè fa les seves exposicions de les mocions, sobretot 
quan parla de cultura i..., la veritat és que és molt agradable de sentir i sempre ens 
aporta un referent i..., està molt bé, és molt maco, de veritat, però després tot això 
aplicat a la ciutat no és tan maco en el sentit que no és fàcil. La seva moció, que jo puc 
compartir gran part de la moció en el sentit en el fons de, escolta, protegim els nostres 
comerços, el comerç de proximitat, l’encant que tenim a certes zones de la ciutat, jo 
això ho comparteixo. Ara bé, tinc els meus dubtes que la manera sigui el que vostès 
plantegen en aquesta moció, malgrat no tinc dubtes que segurament ens hem de 
posar a treballar a veure com ho fem i decidir-ho entre tots. 

Jo li posaré ara..., intentaré explicar-me amb relació al que deia. Primer de tot, vostè 
parlava dels cafès d’Europa i llavors arriba i diu: «I Girona, els comerços.» Home, ha 
posat sis exemples dels quals tres eren bars, vostès mateixos en la moció fiquen sis 
exemples, tres són bars... (Comentaris de fons.) Bé, jo no sé aquesta diferència que fa 
vostè entre els cafès, els bars o els comerços, llavors potser hauríem de parlar de 
locals comercials i de restauració, no només de comerç. Una altra cosa, que això sí 
que els ho demano, no canviem els noms dels carrers, a mi m’agrada carrer Nou del 
Teatre, per què li hem de dir «el carrer dels Torrats» en una moció? No cal, no cal que 
ho portem a aquest extrem. Això sí que és un detall que, home, quan l’he llegit he 
pensat no cal, no cal fer servir una cançó de Sopa de Cabra que estarà molt bé, però 
que carrer Nou del Teatre és molt maco i la gent que hi viu n’està molt orgullosa. Per 
tant, home, quan fem mocions també respectem una mica els noms dels carrers de la 
ciutat. 

Miri, vostè parla del Traça, mira, una botiga que jo li tenia molta estima perquè anava a 
l’escola molt a prop i, per tant, durant molt anys hi passava cada dia, matí i tarda... En 
Pere diu que sí, perquè ho sap perfectament, va ser professor meu a l’escola on anava 
jo. Miri, el Traça possiblement sigui un comerç que ha canviat d’amos, que ha 
canviat..., però que ha conservat encant, precisament el Traça no és possiblement el 
problema que tenim d’aquells comerços que desapareixen. 
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Per tant, per això li dic que no és fàcil, no..., és un tema complex. Catalogar, d’entrada 
què cataloguem? Arquitectònicament? Les façanes? La part de dins d’un local? Som 
nosaltres competents per dir que les coses de dins, elements de dins d’un local que és 
privat no es poden tocar? Bé, no és fàcil. Cataloguem el comerç o el negoci en si? O 
sigui, i ara me’n vaig a un altre exemple, els Padules, hem de dir que els Padules 
haurà de ser un bar sí o sí? Volen això amb aquesta moció? Perquè, clar, podem dir 
que ha de ser un bar, jo no ho recomano, eh?, però podem dir-ho, però pot ser un bar 
de disseny que no tingui res a veure amb els Padules i, per tant, canviï totalment la 
fisonomia del que nosaltres considerem que hauria de ser un local de restauració en el 
carrer Nou del Teatre, o no, però pot passar. 

Per tant, la moció, ja li dic, jo comparteixo aquesta..., la moció en el sentit de dir, 
escolti, anem a intentar guardar l’encant de Girona perquè no es converteixi tot Girona 
o la part més de l’Eixample de Girona amb un centre comercial gran de botigues 
petites, un centre comercial a cel obert, perquè m’entenguin, estic d’acord, però com 
fem-ho? Home, doncs treballem-ho, no donem ja coses tancades. La veritat és que 
vostès diuen: «El primer que hem de fer és definir-ho.» Sí, és clar, perquè si no definim 
allò que volem protegir o allò que volem regular, difícilment podrem fer-hi re, però 
després seguidament diuen: «I ara cataloguem.» Home, no, decidim quina catalogació, 
cultural, estructural, urbanística, de negoci... Bé, jo crec que no cal arribar a aquest 
gran d’intervencionisme, crec jo. 

Ara bé, i l’altra cosa, en parlem amb el sector? En parlem amb els implicats? En 
parlem amb els comercials? En parlem amb els restauradors? Perquè afecta tothom. 
Els incloem en aquest debat o en aquesta taula per parlar-ne? Obrim el debat a tota la 
ciutat? Què fem? Jo crec que primer hauríem d’anar fent aquests passos i després 
finalment, escolta, si entre tots decidim que cal arribar a aquest extrem, ja ho farem. I a 
més comptem amb tot allò que ja s’ha fet amb relació a aquest tema? Perquè alguna 
cosa s’ha fet. Bé, doncs posem-ho tot sobre la taula. 

Per obrir el debat, molt bé, ara, tant al detall, nosaltres no li donarem suport, per tant, 
ens abstindrem, perquè no volem votar-hi en contra, perquè sí que estem d’acord que 
ho hem de posar a sobre la taula i n’hem de parlar entre tots. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, senyora Roca, el món 
actual on les rambles dels nostres municipis cada vegada s’assemblen més, atès que 
les marques i les franquícies acaben ocupant els espais emblemàtics de la ciutat, la 
personalitat pròpia dels nostres carrers s’acaba difuminant. La moció que vostès avui 
ens presenten és una moció carregada d’idealisme i de bones intencions, però sobre 
la qual no podem estar del tot d’acord. Tot el petit comerç és petit comerç i no podem 
primar uns establiments per davant d’uns altres, ja que estaríem trencant un principi 
d’igualtat que regeix a la nostra societat i que consagren les nostres lleis. El meu grup 
és el primer interessat que el petit comerç funcioni, però aquest punt no és suficient 
com per crear un llistat de comerços aptes i comerços no aptes a determinats ajuts 
amb base a criteris subjectius o històrics. 

Malauradament, com bé es presenta a la moció, s’ha produït una baixada de persianes 
de negocis tradicionals, però s’ha de dir que els comerços que han tancat entenem 
que no ho fan per problemes irresolubles amb els propietaris dels espais, sinó que en 
una gran mesura per canvis en hàbits de compra, marques, productes i usos. 
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Exemples de comerços que estan patint la revolució digital, podem trobar grapats 
d’exemples, entre altres, quioscos, ja no es ven la premsa com es venia 
tradicionalment, botigues de discos, internet ha revolucionat la compra dels discos i els 
temes dels àlbums. Les noves tecnologies estan revolucionant tot el procés de compra 
i la protecció de determinats comerços no serà la solució als seus maldecaps, doncs 
no es poden subvencionar ad eternum negocis que amb el pas del temps tenen una 
viabilitat més complicada. Internet ha canviat sectors sencers com empreses 
d’assegurances, agències de viatges, el canvi d’usos i dispositius ens poden inclús fer 
veure que en trenta anys les benzineres no tinguin res a veure amb el que avui 
trobem, taxis autònoms o altres productes i serveis que ara no ens podem imaginar. 
No fa tants anys hi havia gent que venia gel a les cases, però amb l’arribada de les 
neveres aquest també va ser un negoci que va desaparèixer pràcticament. 

Des de Ciutadans, apostem per una política de desenvolupament, enriquiment i millora 
del petit comerç amb campanyes divulgatives de la compra al barri, del producte 
quilòmetre zero, amb formació als comerciants, presentant escenaris de present i de 
futur, evolució i solucions, trobades a terceres ciutats per dificultats semblants amb les 
que tenim o podem tenir a mig termini. I creiem que enfortir el teixit comercial i la 
relació amb les associacions de comerciants ha de ser la nostra prioritat, no des d’una 
visió política, sinó des d’una visió social i creiem que està en mans de tot. 

I nosaltres avui no li donarem suport, senyora Roca, perquè pensem que, en tot cas, si 
es fan distincions, creiem que es poden fer distincions més en positiu, jo li he portat un 
exemple d’una moció que va presentar precisament Ciutadans a l’Ajuntament de 
Valladolid, precisament també sobre el tema que vostès tracten aquí i en els punts 
d’acord, per exemple, ens trobem «el ayuntamiento promoverá la creación de la 
semana del pequeño comercio de Valladolid con actividades e iniciativas que apoyen 
el mismo» o, per exemple, «crear un premio que reconozca la labor del comerciante 
más innovador de la ciudad» o, per exemple, «celebrar un acto con motivo de la 
semana del pequeño comercio de Valladolid para reconocer el trabajo de aquellos 
comercios que funcionan desde hace más de cincuenta, setenta y cinco o cien años». 
Són exemples que es podrien aportar, doncs, a la seva moció, com per exemple aquí 
Girona tenim els guardons als establiments històrics que dóna la Cambra de Comerç. 
I, per tant, a nosaltres ens agradaria que la seva moció anés més enfocada cap a 
aquest camí i no fer unes distincions entre uns i altres comerços depenent de les 
característiques d’aquests. Per tant, ens abstindrem en la votació de la seva moció. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, perquè ja ens hem manifestat moltes 
vegades que estem a favor del petit comerç i, sobretot, si a més son emblemàtics, 
doncs considerem que cal conservar-se. El que ens estranya una mica és que sigui 
precisament Esquerra que presenti aquesta moció, quan s’ha manifestat públicament 
el seu partit a favor de les grans superfícies i aquestes grans superfícies no 
afavoreixen la conservació ni dels comerços emblemàtics, ni del petit comerç. Però, 
bé, suposant que..., no sé, suposo que se n’han adonat que potser la gran superfície 
no és tan «guai» com s’ha venut la moto i se sumen a nosaltres en la defensa del petit 
comerç i de la seva proposta del comerç emblemàtic. 

I volia fer un comentari a la senyora Veray. El carrer dels Torrats no és simplement 
una cançó de Sopa de Cabra, el carrer dels Torrats és un carrer que ha sigut molt 
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important per a una generació o més d’una, vull dir que tampoc anem amb aquestes 
alegries..., poder el nom no agrada a segons qui, però vull dir que, clar, aclarim-ho una 
mica, perquè la ciutat és de tots i segurament per a una bona part de la gent el carrer 
dels Torrats li encantaria que es digués d’aquest nom, d’aquesta manera. No... 

I després també em fa gràcia que la senyora Pujola parli de quan es venia el gel a 
granel, però segur que ni s’imagina com era, perquè hi ha molt poca gent en aquesta 
sala que se’n recordi de com era la venda del gel, però bé... (Rialles.) És que em fa 
gràcia i ho havia de dir, disculpi. 

Gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Bé, moltes gràcies. Una ciutat activa, moderna, 
europea, evidentment ha d’apostar per l’equilibri entre el petit comerç i les grans 
superfícies, i això és el que hem prioritzat des del primer moment des d’aquest 
Govern. I és en aquest sentit que vàrem pensar que un entorn idoni per treballar per a 
aquesta dinamització del petit comerç i aquest equilibri amb les grans superfícies, 
l’espai ideal era fer-ho conjuntament amb el sector privat. Per tant, va ser en 
aquesta..., o sigui, ara fa pràcticament un any que vàrem crear la taula dintre del 
paraigua de l’Agència de Promoció Econòmica, vàrem crear la Taula de promoció de 
la ciutat, precisament per treballar tots aquest temes, per poder parlar amb el sector 
que és de primera mà qui coneix millor les seves inquietuds i les seves 
problemàtiques. I, per tant, va ser des d’aquí on vàrem començar a treballar per un 
estudi que vostès..., tots estan en aquesta taula de promoció econòmica, vostès saben 
que es va realitzar..., vam començar a realitzar un estudi amb unes enquestes i amb 
uns inventaris dels quals s’han realitzat 1.429 enquestes i aquí mateix a dintre de les 
preguntes que fem a les enquestes una era quant feia que hi havia aquests comerços 
oberts i quina activitat portaven a terme. Evidentment n’hi ha uns pocs que són 
centenaris, però n’hi ha uns quants més, bastants més, que fa de seixanta-un a 
noranta-nou anys que porten la mateixa activitat i, per tant, aquest estudi, aquest 
treball, aquestes enquestes i aquest inventari ens serveix com a primera fase, com a 
primer treball per poder fer una diagnosi i poder protegir, evidentment, els comerços 
més emblemàtics, més tradicionals i, en definitiva, el petit comerç. 

Per tant, hem començat a elaborar, com deia, un pla..., un pla, no, un estudi per poder 
desenvolupar més endavant i treballar conjuntament amb el sector un pla de protecció 
i suport als establiments més emblemàtics. Aquesta moció que vostès ens presenten, 
evidentment els acords que ens proposen és el procediment que ha seguit 
perfectament bé l’Ajuntament de Barcelona que ha set el pioner a tenir aquest pla, 
però s’han deixat una cosa molt important, que és el parlar-ne amb el sector. Pensin 
vostès que per poder fer un pla d’aquestes magnituds intervenen diferents agents, des 
dels consumidors, la senyora Veray parlava també dels restaurants, dels clients que hi 
tinguin a veure per posar-hi el seu granet de sorra en aquest pla, els comerciants, o els 
empresaris, els propis propietaris i, com no, és un tema de ciutat. 

Jo, per tant, el que els puc dir és que continuarem treballant en aquest sentit, 
evidentment compartim la moció, però el que no podem fer és fer-ho a banda d’allà on 
ho estem fent, que és des de la Taula de promoció de la ciutat. I és en aquest sentit 
que nosaltres no hi podrem donar suport i votarem en contra. 

Gràcies. 

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



 

  66

Sra. Ma Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Molt bé, moltes gràcies. Bé, senyora 
Veray, qui ha dit que sigui fàcil? No ho ha dit ningú que sigui fàcil. Precisament perquè 
és molt important això que nosaltres portem en aquesta moció, és complex també, 
però es pot fer. No perquè una cosa sigui complicada ja ens hem de tirar enrere i no 
l’hem de fer. Vostè diu «obrir el debat», i vostè, senyora Plana, també ho diu, i tant que 
sí, i tant que sí que s’ha de preguntar a tothom, només faltaria, no ho diu 
específicament, no hi ha un punt de la moció que digui «obrir aquest debat», però, 
home, donem per suposat que no ho farem, doncs, d’esquenes a ningú, evidentment 
que sí, que s’ha de comptar amb tothom. Ara, jo estic convençuda que és una cosa 
que tothom diria que sí i que tothom estaria molt content que es fes. 

Crec que hi ha hagut una mica una confusió entre petit comerç i comerç emblemàtic, 
no tots els petits comerços són emblemàtics, ni molt menys. De comerços 
emblemàtics n’hi han molt pocs i es tracta de protegir aquests, aquests comerços 
emblemàtics són els que realment donen aquest caràcter diferent. El petit comerç 
també fa una mica aquesta funció, però el comerç emblemàtic, el comerç històric fa 
aquesta funció de protecció, de diferenciació, de personalitat..., ho fa quatre vegades 
més. Per tant, nosaltres estem parlant en aquesta moció de comerç emblemàtic. El 
que és més important de tot: catalogar. I el catàleg s’ha de fer amb criteris no 
subjectius com penso que deia la senyora Pujola, res de subjectius, hi ha d’haver uns 
tècnics que diguin què és comerç emblemàtic i què no és comerç emblemàtic. I, a 
partir d’aquí, uns haurien de tenir unes ajudes i uns altres unes altres ajudes, que no 
serien iguals per a tots. 

Bé, lamentem molt que la moció no els hagi acabat d’agradar. Vostè diu que s’estan 
fent coses, sap què passa? Que aquest «ja ho estem fent» s’està convertint sempre en 
un comodí. Bé, el temps dirà si s’està fent així, com nosaltres volíem, o no. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): La senyora Plana, breument, si 
us plau. 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Sí, simplement estem dient que s’està fent, senyora 
Roca, però realment s’està fent, en tot cas, perquè vostès formen part..., vostès, sí, 
vostès formen part de... No, no, és que no és que s’hagi de parlar amb sector, és que 
ja s’està parlant amb el sector i és dintre d’aquest espai de la Taula de promoció de la 
ciutat, que vostès en formen part també. Per tant, a part d’estar-ho treballant, el que 
estem fent és tirar-ho endavant i es portarà a terme d’una manera o altra. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla, passaríem a la votació de la moció. 

Vots a favor de la moció? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per nou membres, 
el Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, l’abstenció del 
Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, l’abstenció del Grup Municipal 
del Partit Popular, integrat per un membre, i el vot a favor dels grups municipals 
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Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, la moció que presenta el Grup Municipal Esquerra 
Republicana - MES per catalogar i protegir els comerços emblemàtics de Girona. 

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 
Quiñones, Carles Ribas Gironès, 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. 

Abstenció: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

15. Moció que presenten conjuntament els Grups municipals CiU, ERC-MES i 
CUP de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes 
investigats per processos relacionats amb la sobirania. 

El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una 
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la 
independència de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li 
demana que negociï amb l’estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. 

Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu 
el nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta 
declaració del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al 
mandat democràtic sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en 
tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i 
definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat. 

Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem 
estat i estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. 
En els darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la 
nostra solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma 
inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la 
democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per 
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qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a 
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre 
la independència del nostre país. 

Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la 
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des 
d’on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just. 

La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el 
seu ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan 
patint una persecució política per part d’uns òrgans judicials que 

instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris subjectius. 

Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents ACORDS 

1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Girona a la resolució del Parlament de 
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, 
com a molt tard, el setembre de 2017. 

2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi 
de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el 
moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una 
crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui 
el màxim de transversal socialment i política. 

3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per 
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de 
Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma 
pacífica, lliure i democràtica. 

4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment 
una separació real de poders com a garantia de la democràcia. 

5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta 
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la darrera 
de les mocions d’aquest Ple ordinari, que és una moció que presentem conjuntament, 
en aquest cas, els grups municipals CiU, Esquerra-MES i CUP. I, per tant, si els 
sembla, comencem també per ordre i, per tant, serien vostès primers. El 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):   Sí, moltes gràcies. Primer com un 
aclariment, senyora Pujola, el 10 d’octubre, Albert Rivera demanava al senyor Rajoy 
depurar responsabilitats al seu partit polític. Ho dic pel comentari que ha fet abans, 
depurar responsabilitats no només ho demanava aquesta moció, sinó que el seu propi 
partit ho feia. 

Sobre el tema de la moció, aquesta és una moció lligada a un concepte bàsic, que és 
el concepte de la democràcia i no ho dic jo, sinó que és un concepte o una moció 
lligada al concepte de democràcia pel que demana, perquè demana evidentment un 
suport, diguéssim, mostrar que l’Ajuntament dóna suport a un referèndum, un element 
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totalment democràtic i previst en molts dels països democràtics del món i que, a més, 
ha estat aprovat per una majoria parlamentària. En segon lloc, perquè demana també, 
doncs, que col·laborem en l’organització del debat sobre el procés constituent, que 
també ha estat aprovat en el marc del Parlament de Catalunya i perquè demana o fa 
explícit el recolzament als ajuntaments i electes investigats per defensar de forma 
pacífica, democràtica i lliure unes opinions que, a més, han estat recolzades per 
centenars de milers de persones a través de les urnes. I també condemnar que 
aquells..., l’estament judicial que ara mateix està anant contra tota aquesta voluntat 
democràtica que he anat dient. 

Però és que, a més a més, és una moció que és democràtica pel que he dit, o que 
defensa els principis democràtics, però també per la legitimitat que té a la nostra ciutat. 
Dues dades ràpides: el 27 de setembre de 2015, un 69 per cent dels gironins van 
defensar, van donar suport a la idea d’un referèndum per la independència, un 69 per 
cent. Comparativament, per posar un altre exemple, només un 33 per cent dels 
espanyols va votar el senyor Mariano Rajoy per ser president del Govern espanyol i 
avui n’és. Ja no poso les dades dels vots del senyor Mariano Rajoy a la demarcació de 
Girona o a la ciutat de Girona, perquè diguéssim que serien considerablement 
inferiors, però he agafat les de tot l’Estat: 69 per cent, 33 per cent. Si consideren que el 
senyor Rajoy està democràticament, diguéssim, avalat per ser el president del Govern 
espanyol, entendran que l’Ajuntament de Girona estigui democràticament avalat per 
prendre les decisions que avui es prenen aquí. 

Haig de dir que em sap greu comprovar que no tots els regidors de Convergència avui 
votaran o són aquí per votar aquesta moció. Em sap greu. Suposo que hi ha hagut 
problemes personals d’última hora que faran impossible que això sigui, ja ho entenc, 
però m’agradaria que un dia com avui solemnement tots els regidors i regidores que 
defensen el dret d’autodeterminació, també aquells del Partit Socialista que més d’una 
vegada ho han dit, donessin suport a aquesta moció que avui presentem aquests tres 
grups. 

Jo no em vull allargar més, crec que els arguments estan repetidament donats. 
Entenem que cal també un protocol de solidaritat fet conjuntament per tots els grups 
perquè a partir d’ara quan hi hagi altres casos –que hi seran– en què l’Estat demofòbic 
espanyol actuï en contra dels nostres electes, tinguem una resposta conjunta dels 
partits democràtics d’aquest Ajuntament, que conjuntament sortim a defensar els 
electes catalans i catalanes perseguits per la justícia espanyola. 

I esperem també i demanem, en aquest cas, a la senyora alcaldessa que s’arremangui 
com la que més –nosaltres hi som i hi serem– a fer possible el referèndum a la nostra 
ciutat i també que el procés constituent sigui una realitat, el que és el debat, al més 
aviat possible, i que puguem ser referencials en aquest sentit. Tenim unes condicions 
òptimes perquè Girona treballi fermament a fer possible aquest procés democràtic cap 
a la independència, cap al referèndum i creiem o a nosaltres ens agradaria que la 
nostra alcaldessa no només esperi que li diguin què s’ha de fer, sinó que sigui més 
proactiva i faci un pas més endavant a liderar, com és vostè la nostra alcaldessa 
també, lideri aquesta ciutat i aquest procés cap a la independència. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Ma Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Sí, moltes gràcies. Bé, evidentment, ens 
hem sumat a la moció, no cal dir-ho. Per part del nostre grup, completament d’acord. 
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Ple suport als electes perseguits per la justícia, perseguits per obeir un mandat 
democràtic.  

Voldria introduir només una petita idea una mica diferent, per no repetir els arguments 
que per força hem de repetir. Insistir que els càrrecs electes defensem la voluntat de la 
majoria de la ciutadania, que és la voluntat popular; per tant, nosaltres defensem la 
seva voluntat, però el protagonisme no és nostre ni ha de ser nostre. El protagonisme i 
el mèrit no és nostre encara que estiguem investigats o que estiguem acusats; el 
protagonisme i el mèrit és absolutament de la ciutadania. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Ribas… 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU):   Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Evidentment, 
mostrar la conformitat del que han dit els portaveus que m’han precedit. Jo, 
senzillament, només voldria fer una puntualització, i és que crec que el referèndum és 
el resultat d’un debat lliure, de diferents opinions on tothom és cridat, tant els que 
opinen d’una manera com els que opinen d’una altra, i no hi ha millor exercici que 
confirmar que hi ha hagut aquest debat lliure votant i expressant quin és el parer. Per 
tant, el que estem demanant, i tal com va dir el Parlament, és impulsar totes aquelles 
iniciatives que ens permetin, fins i tot amb el diàleg amb l’Estat espanyol, aconseguir 
aquest referèndum i que ens permetin poder votar. 

Perquè, a més, hi ha unes contradiccions: fa molt poc vèiem que una determinada 
comunitat autònoma del sud de l’Estat espanyol estava realitzant un referèndum. Què 
és el que preocupa, el referèndum o el contingut del referèndum? Jo em faria aquesta 
pregunta real. Altres comunitats poden votar; aquí no se’ns permet votar, fer un 
referèndum. Per què? Potser pel contingut? 

Jo crec que al final si vivim en una democràcia lliure i oberta, no ens ha de fer por el 
contingut de res del que anem a votar. I si creiem en aquesta societat en què vivim, 
evidentment, ho hem d’intentar prioritzar, afavorir i potenciar. Recordo que altres 
nacions a nivell europeu s’han passat més de quatre anys fent referèndums perquè no 
hi havia ni un govern consolidat que pogués governar en si mateix i han pogut 
funcionar tranquil·lament. 

Per tant, jo crec que hem de ser prou oberts de mires, no patir tant pel contingut d’un 
referèndum, poder permetre votar, dialogar i debatre i assumir el resultat. 

I només una menció a aquest tema pel que ha dit el senyor Lluc Salellas: tots els 
regidors de Convergència i Unió són presents en aquest Ple. Tots i cada un dels 
regidors de Convergència i Unió són presents en aquest plenari i tots exerciran el seu 
dret voluntari d’expressar-se i manifestar-se al respecte. 

I, finalment, només dir una cosa, i m’atreveixo potser si l’alcaldessa m’ho permet: crec 
que no escapa de les meves funcions com a portaveu dir que aquest equip de govern 
ha sigut referent des de fa molts anys de quina és la forma de pensar, quin és el país 
que es vol, i, evidentment, ara no defallirem. Hem arribat fins a on hem arribat, hem 
aconseguit també que se’ns votés i tindre la representació que tenim en aquest 
consistori perquè hem sigut conseqüents, creiem en una idea i creiem en un país, i per 
arribar a aquest país volem votar i tindre el referèndum. 

Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara un cop 
substanciada la moció, si hi ha alguna intervenció. La senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Jo no crec que 
sorprengui ningú res del que jo pugui dir avui, tot i que el senyor Ribas m’ha sorprès. I, 
és clar, efectivament, és que és el contingut del referèndum, perquè fer una consulta 
sobre si vols que la gent pagui més impostos o menys impostos, la pot fer; el que no 
pot fer és un referèndum amb relació que una part es vulgui separar de la resta 
d’Espanya. Perquè em preocupa que encara no hagi entès que aquest és l’argument 
central: la sobirania nacional recau en tot el poble espanyol. I, per tant, un referèndum 
amb relació a si una part d’Espanya s’ha de separar de la resta d’Espanya ho han de 
votar tots els espanyols. Això és el que hem defensat sempre, el que diu la Constitució 
i el que diu la legalitat vigent. Per tant, sincerament, senyor Ribas, o vostè ha tingut un 
moment de lapsus i de quedar-se en blanc com abans ha passat a l’alcaldessa o té 
molt pocs arguments per justificar-se davant de la CUP, que posa en tela de judici que 
tots els integrants del seu grup municipal, doncs, estiguin a favor d’aquesta moció. 

Mirin, vostès han fet una intervenció, i a més l’han feta tots tres, basada en el concepte 
de democràcia i que vostès han inventat i tenen vostès. O sigui, vostès fan un relat, 
porten sis anys amb aquest relat que intenten i aconsegueixen en part que vagi calant 
a la societat, però és el seu relat. M’ho han sentit dir milions de vegades, perquè m’han 
fet parlar d’aquest tema en aquest Ple milions de vegades: hi ha lleis sense 
democràcia, però no hi ha democràcia sense llei, i ningú –ningú–, ni amb un 60 per 
cent ni amb un 10 ni amb un 15 ni amb un 90 per cent, està per sobre de la llei. Si la 
llei no els agrada, treballin per canviar-la, però no se la saltin. I menys cridin a la 
desobediència que se la salti la resta de la gent. Il·legalitats, ni una –ni una–, senyor 
Salellas. I vostè ha insistit molt en aquest punt, dient «un concepte bàsic el concepte 
de la democràcia». Escolti, la democràcia és el respecte a la llei i la llei diu el que diu. 
Si no, vostès es presentin en unes eleccions generals, treguin diputats al Congrés dels 
Diputats i plantegin una reforma de la Constitució, però ho facin. Però no vulguin 
saltar-se-la a la torera i a més pretenguin que tothom els segueixi. 

El punt 3: «Mostrar recolzament als ajuntaments, als electes…», aquesta manifestació 
que van fer i que no els va sortir tan bé com vostès es pensaven, van perdent pes. Jo 
crec que queda més que manifest que és així. Escolti, amb el meu vot, no; amb el vot 
del Partit Popular, no. Nosaltres per sobre de tot respectem la llei. Considerem que 
tothom l’ha de respectar. I la justícia i tant que persegueix aquell qui no compleix la llei, 
però no només en aquest tema, en tots. O és que si qualsevol ciutadà demà diu que 
no vol pagar els impostos o que li han posat una multa i que li passa per la barretina 
que no i crida a la desobediència de tothom? Vostè això ho troba normal? Eh que no? 
Doncs, això és el que estan vostès fomentant.  

A part de la confrontació constant, de la tensió constant, home, jo, sincerament, aquest 
cap de setmana una força política que és tan democràtica com totes les que avui 
firmen aquesta moció, el seu regidor a l’Hospitalet va ser apallissat per algú que 
donava suport a les seves idees. Perquè el regidor de Ciutadans en defensava unes 
de diferents. Doncs, escolti, vagi per davant la meva condemna a aquests actes i la 
meva solidaritat cap a una força política que aquí té dos representants, en aquest 
Ajuntament. Perquè tothom té dret a defensar les seves idees, i tant; el que no pot ser 
és que aquells que defensem la unitat d’Espanya rebem, perquè vostès estan tot el dia 
–tot el dia– insultant i fent creure que la democràcia és allò que diuen vostès i no la 
llibertat d’expressió, que la devem tenir tant, igual com vostès els que no defensem la 
independència de Catalunya.  
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Per tant, en lloc de proposar aquestes mocions, el que haurien de fer és complir la llei, 
ser respectuosos amb la legalitat vigent, cridar a la calma que tothom té dret a la 
llibertat d’expressió, tothom té dret de pensar com vulgui i condemnar, igual que fem la 
resta de forces polítiques quan a vostès els ataquen, els atacs –i tant, senyor Salellas, 
i tant, senyor Salellas– quan jo he rebut atacs directament de membres del seu partit. 
Sí, sí, personalment. Per tant, amb aquest tema, si us plau, sigui molt curós.  

Nosaltres som els primers de sempre solidaritzar-nos amb algú que rep un atac per 
defensar allò que pensa, cosa que vostès no han fet mai. No ho van fer ni tan sols 
quan el senyor Puigdemont quan era alcalde al principi de la seva primera legislatura 
va rebre a mig del carrer de Girona. Ni en aquells moments van ser capaços de fer-ho. 

Per tant, jo el que els demanaria és que respectin la gent, la llei, que facin una crida a 
la tranquil·litat i al respecte de la legalitat, que, evidentment, no esperin que la justícia 
no persegueixi aquells que no compleixin. I que, efectivament, senyor Ribas, si el 
referèndum al qual vostès diuen que manifesten el suport i que volen fer nosaltres el 
considerem il·legal, evidentment i efectivament, és pel seu contingut. Perquè, hi 
insisteixo, la sobirania nacional regeix en tot el poble, en tot Espanya i, per tant, si es 
volen separar ho han de decidir tots els espanyols. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer, abans de començar, 
un parèntesi: gràcies, senyora Veray, per aquestes paraules. Sí, és cert, ahir van 
apallissar el nostre company i portaveu de Ciutadans a Hospitalet, precisament, per 
defensar allò que creia en una carpa. Per tant, tot el nostre suport a en Miguel. 

Continuo amb el parèntesi: és la segona vegada, senyor Salellas, la segona que vostè 
falta al respecte al meu grup; per tant, veig que des de l’última vegada que li va faltar 
al respecte fins avui vostè, precisament, no ha après què vol dir respecte ni ha fet 
l’esforç per aprendre què vol dir respecte ni tampoc s’ha dignat a buscar al diccionari 
què vol dir democràcia. 

Pel que fa referència a la moció, un llenguatge, un to i unes formes que traspuen una 
deslleialtat institucional molt preocupant. Els casos oberts contra alguns polítics 
darrerament no s’han obert perquè recolzessin o no posicions independentistes, sinó 
per no complir les lleis, desobeir requeriments, instruccions i recomanacions. 

Darrere tot el seu discurs, que vostès anomenen «democràtic», no hi ha res que els 
doni ni credibilitat ni legitimitat. Discursos plens de mentides, interpretacions 
interessades i manipulacions vergonyoses que porten a conclusions errònies i 
delicades.  

Sotasignants de la moció i algun altre company de consistori que es posa de perfil, des 
de Ciutadans els demanem que es prenguin més seriosament la política, el municipi, 
els conciutadans, la societat en què vivim, els vincles socials i emocionals, la història i 
la cultura comuna.  

No és cert que es jutgi ningú per les idees polítiques, a Espanya no hi ha presos ni 
causes de consciència, a Espanya no es jutja ningú per ser més o menys 
independentista; a Espanya si hi ha algú que trenca la convivència i falta al respecte 
mínim a persones i institucions són aquells que sistemàticament opten pel trencament, 
la deslleialtat, la tergiversació o l’incompliment, com estan acostumats a fer vostès. 
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Des de Ciutadans optem per la convivència, optem pel respecte, optem per la 
coherència, optem per l’equilibri, optem per la modernitat, optem per una Catalunya 
potent dins d’una Espanya forta en un Europa de present i de futur. Entenem, tot i que 
no compartim, que partits que sempre s’han declarat independentistes recolzin una 
moció inconsistent com aquesta, però si hi ha algú que no podem arribar a entendre, ni 
molt menys compartir, és que partits que han recolzat governs nacionals, com, per 
exemple, el del Partit Popular del senyor Aznar, vinguin ara a dir-nos que el millor que 
li pot passar a Catalunya és deixar de ser tot allò que és. 

Miri, em recorden vostès la pitjor versió de Samsung, traient noves versions per 
intentar millorar fins arribar a l’última versió, que és pitjor que totes les anteriors. Jo 
aniria en compte perquè hi ha la possibilitat que tot això els exploti a les mans. 

Crec que no cal dir quin serà el sentit del nostre vot. I recordin que el president 
Tarradellas, suposo que ningú no nega aquí el seu catalanisme, el seu realisme i la 
seva visió política, va dir que en política es pot fer tot menys el ridícul. I, per tant, jo els 
agrairia que recordessin de tant en tant aquesta frase, perquè a mi veient el que avui 
es votarà en aquest Ple, em fa la sensació que la perden tot sovint de vista. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si algú vol 
fer alguna altra… Ah, disculpi, sí, és veritat que ho havia demanat abans. El senyor 
Rodríguez…  

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com hem 
defensat en ocasions anteriors, un pacte de convivència només és possible per la via 
de la convicció i de la voluntat, a través del diàleg i la negociació. 

S’han alçat algunes veus aquests dies manifestant que els demòcrates han d’estar en 
contra de la judicialització de la política, i no podem estar-hi més d’acord, si no fos que, 
al nostre entendre, el fet que aquesta judicialització del conflicte del sobiranisme amb 
l’Estat espanyol és d’un interès compartit per les dues parts: uns a partir del simplisme 
legalista i altres aprofitant aquest error per exercir la desobediència en les seves 
diferents modalitats. 

Tot i que les parts apel·len al diàleg, amb més credibilitat des del Govern català que no 
pas de l’espanyol, pel seu afany immobilista, la realitat és que la desobediència porta a 
la judicialització, i això és quelcom que coneix tothom d’entrada. 

Però els conflictes judicials, els litigis contra alcaldes, els contenciosos administratius, 
creiem –i de fet, es diu– poden atemptar contra els principis bàsics de la llibertat 
d’expressió que l’ordenament jurídic precisament els atorga. I és en aquest sentit, tot 
respectant els càrrecs electes i el que representen, que el nostre grup s’abstindrà en 
aquesta moció. 

Ara bé, enarborar la guerra de les banderes, parlar de carnets de patriotisme o 
manifestar aquell «sense ells ens anirà millor» allunya la ciutadania del que al nostre 
entendre hauria de ser la fraternitat i treballar en pro de les sobiranies compartides, 
tant en el nostre entorn immediat com en el món. 

Volem transformar la societat tenint en compte la ciutadania, treballant colze a colze 
amb els diferents pobles d’Espanya, i caminar vers una Unió Europea més social. 
Apostem per la màxima llibertat de Catalunya, però sense trencar, sinó amb diàleg i 
consens. 



 

  74

La filosofia política ens parla de la democràcia com un procés dinàmic sense cap 
definició definitiva ni acabada ni perfecta, sense dogmatismes, però amb la voluntat de 
millorar-la sempre. Fins i tot, com diu Habermas, en les qüestions fonamentals no és 
suficient la legitimitat procedimental, el mateix procediment i la totalitat de l’ordenament 
jurídic han de poder justificar-se fonamentant-se en principis. D’aquesta manera, diu 
no n’hi ha prou que una norma jurídica o una decisió pública s’adopti conforme al 
procediment democràtic; és necessari, a més, que aquest sigui conseqüent amb la 
normativa que legitima el mateix estat democràtic constitucional. 

I quant a la desobediència civil, històricament ha esdevingut una conducta cívica que 
no ha buscat la ruptura o la reorganització de les lleis, fins i tot la de les catalanes; ha 
jugat un paper d’innovació i correcció en el sistema democràtic. 

I ja que ha fet referència, el senyor Salellas, que ja ho va dir en una anterior ocasió, el 
dret a l’autodeterminació, evidentment, estem a favor del dret a l’autodeterminació. 
Escolti, la Carta de les Nacions Unides de San Francisco del 45 parla del dret a 
l’autodeterminació i, evidentment, crec que tots els grups d’aquí i tots els països que hi 
estem adherits estan a favor del dret d’autodeterminació. Però vostè sap que tot això 
ve des de 1885, que va haver-hi la Conferència de Berlin, on es van repartir els països 
i va haver-hi colonitzacions, precisament, doncs, tot això ve per la descolonització. I, 
per tant, nosaltres estem, evidentment, a favor que hi hagi el dret d’autodeterminació, i 
només té sentit, de moment, en qüestions internacionals. Hi ha un llistat que l’ONU té 
de països i de llocs on es proposa que pugui haver-hi una autodeterminació. Per 
exemple, podria ser el Sàhara. Per tant, i tant que estem a favor de l’autodeterminació.  

En tot cas, jo manifestaria un altre dret, que és el de l’autogovern per a Catalunya, i 
aquí sí que ens tindran tots com a màxims defensors com vostès de l’autogovern de 
Catalunya. 

Moltes gràcies.       

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor 
Rodríguez. Si vol tancar… Moltes gràcies. El senyor Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):  Moltes gràcies. Si els sembla, 
començaré pel final, pel que deia el senyor Rodríguez: el dret d’autodeterminació no 
només és aplicable en els casos de colònies i en els casos de dret internacional, si no, 
Escòcia no hagués fet un referèndum, si no, el Quebec no hagués fet un referèndum. 
Senyor Rodríguez, el dret a l’autodeterminació està pensat i es pot aplicar també a 
nacions sense estat que no estan internacionalment reconegudes com en processos 
de descolonització. Ja ha passat i és una realitat. I si vostès volguessin, de fet, i el seu 
partit volgués, segurament aquest dret a l’autodeterminació que diuen defensar amb 
no sé quina filosofia etèria, seria una realitat més propera en el nostre país. Però 
suposo que és més còmode continuar pensant en la filosofia i el «això no em toca» 
que no pas mullar-se en el lloc on viuen, on segurament seria bastant més pràctic i 
bastant més interessant. 

I, a més a més, vostè ha dit que hi ha una part aquí que busca la judicialització 
expressament. Això és fals –això és fals–, senyor Rodríguez. A nosaltres ens 
encantaria poder fer demà el referèndum, ens encantaria poder expressar lliurement, 
votar lliurement, posar les banderes lliurement, fer el que lliurement els electes 
vulguem i que no tinguéssim un jutge que ens vingués a perseguir per expressar-nos 
de la manera que els nostres programes deien que faríem, és a dir, de la manera que 
la gent ens va votar perquè féssim. Nosaltres no la busquem la judicialització, ens la 
trobem. I ens la trobem perquè estem en un estat demofòbic, en un estat que no 
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permet a hores d’ara una autogovern per a Catalunya. Miri les últimes lleis que s’han 
aprovat en habitatge, en serveis socials, en pobresa energètica, en un seguit de 
temes, i ens les han tombat totes, senyor Rodríguez. Si no volen que tinguem 
autogovern, si no volen que en tinguem. Avui defensar autogovern és defensar 
referèndum, és defensar l’única sortida que tenim, que és que decidim d’una vegada si 
volem ser sobirans o si volem ser una simple regió d’Espanya que l’únic que pot fer 
són mesures administratives, gairebé diria. Aquesta és la disjuntiva en què ens trobem 
–és la disjuntiva en què ens trobem. I vostès no ho volen reconèixer, però és la que de 
facto es troba, si no, parlin amb la gent de Junts pel Sí, que estan governant, 
evidentment, i amb tots els impediments que es troben a l’hora de portar lleis. O vostès 
mateixos quan porten lleis a dins el Parlament. 

Senyora Veray i senyora Pujola, democràcia, segons l’Institut d’Estudis Catalans, és el 
sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària i de tots els 
membres de la comunitat en la presa de decisions d’interès col·lectiu. Aquesta és la 
definició de democràcia. Em podrien dir quina altra paraula que no sigui referèndum 
lliga més bé amb aquesta definició a l’hora d’aplicar-la? Si us plau, m’ho podrien dir? 
Perquè a mi em sembla que referèndum sintetitza en una sola paraula tota una 
descripció que aquí fa l’Institut d’Estudis Catalans.  

I no ho fem perquè sí, hi ha un parlament que també legisla, senyora Veray. Hi ha un 
parlament que legisla i fa una empara normativa i legal que vostè diu i que troba tan 
important i ho està fent. 

I no, no ens deixen votar de res. De fet, avui ha sortit que ni a Tossa de Mar poden 
votar si volen o no volen un port. Per tant, no digui que podem votar de qualsevol cosa, 
perquè, de fet, no ens deixen votar de re –no ens deixen votar de re. Per tant, si us 
plau, si són demòcrates, si realment creuen en aquests principis que hem estat 
debatent avui en dia, els demano, si us plau, que se sumin, i sobretot que defensin els 
electes que estem sent perseguits per defensar el nostre programa electoral. Perquè 
tant dir, però vostès a l’hora de la veritat avui votaran en contra de donar suport als 
seus companys d’aquesta sala que estan sent perseguits per defensar allò que 
portaven en un programa electoral. 

I sobre la llibertat d’expressió, ja li ho he dit algun dia: crec que el Partit Popular no pot 
donar lliçons a ningú sobre aquest tema, i menys a partits –i aquí n’hi ha un que ja 
existia, per exemple, a la Segona República– que van lluitar i que hem lluitat perquè la 
llibertat d’expressió tornés al nostre país, cosa que m’agradaria saber, de fet, dubto 
que ho fessin d’altres. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Ribas… I 
després un momentet, m’imagino, senyora Veray?  

(Comentaris de fons.) 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Molt ràpid, senyora alcaldessa. Re, confirmar i 
agafar les paraules del regidor Salellas respecte al que és la democràcia. Però també 
voldria fer una menció en el que s’ha dit, és a dir, el dret d’autodeterminació a mi 
m’agradaria que es diguessin totes les veritats, és a dir, la normativa i, en aquest cas, 
la Constitució espanyola estableixen que hi ha un dret per sobre del dret nacional que 
és el dret internacional. I aquest país es regeix també per les decisions de tribunals a 
nivell internacional, i el dret d’autodeterminació ha estat aprovat per tribunals 
internacionals. 
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Per tant, no estem demanant res que no ho permeti la legislació. Hi ha un article molt 
concret que estableix quins són els fonaments de dret en aquest país que diu els 
tractats internacionals, com aquelles resolucions que dictin els tribunals que han de 
regir i han d’aplicar aquests tractats. Per tant, no estem demanant res de l’altre món, 
sinó quelcom que és lícit i legal.  

I he agafat la paraula, bàsicament –perdoni, senyora alcaldessa–, perquè… (silenci),  
aquest silenci que acabo de fer és antic i molt llarg –és antic i molt llarg– i qualificar de 
ridícul posicionaments i fer servir paraules del president Tarradellas per qualificar que 
determinats posicionaments són ridículs, em sembla una falta de respecte per a tanta i 
tanta gent que durant molt de temps ha hagut de callar. I no ha pogut ni parlar ni 
opinar. I el mateix cantautor que parla d’un concepte molt antic i molt llarg no va ser ni 
fa pocs dies que va poder tornar a tocar a la seva terra. Parlar de ridícul, ho trobo la 
falta de concepte democràtic més gran que he sentit en aquest Ple d’aquest 
Ajuntament. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. A veure, un moment, 
senyor Rodríguez. La senyora Veray, trenta segons. Trenta segons, el senyor 
Rodríguez. I tancarem el… 

Digui, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Doncs, jo potser quaranta. 

(Rialles.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): No, si us plau, sigui breu. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Era una broma. Intentaré destensionar una 
mica. 

Miri, senyor Salellas, vostès el que volen és fer el que vulguin quan vulguin, i a partir 
d’aquí construeixen la seva democràcia, construeixen tot el que vulguin. I, miri, vol que 
li arribi a acceptar? «Referèndum» en deia «democràcia». Referèndum, si tots els 
espanyols, votem tots els espanyols amb relació a què volem que sigui Espanya. Si li 
he dit quaranta vegades això, però vostès no, vostès s’entesten que només nosaltres –
només nosaltres, només nosaltres. Bé, doncs, això no és legal fer-ho. Escolti, poden 
seguir dient que sí que ho és, però no ho és ni ho serà si no és que es canvien les 
lleis. 

I, miri, una cosa: és molt fàcil legislar sobre allò que no tens competències, perquè així 
puc anar de víctima perquè ve l’Estat i em recorre, i això és el que estan fent vostès al 
Parlament de Catalunya. Si el Parlament de Catalunya legislés sobre el que té 
competències d’autogovern, que en té moltes i algunes no desenvolupades, ningú 
recorreria cap llei. 

Home, senyor Rodríguez, jo ho sento molt, eh?, però s’ho faci mirar el PSC: deu 
vegades a favor del dret de l’autodeterminació, han dit, per acabar abstenint-se i per 
fer una intervenció que sincerament els dic no l’ha entès ningú, ni els que pensen o en 
teoria pensarien com vostès ni els que pensem com els que realment som ferms en la 
defensa de la unitat i de la convivència ni els independentistes. Ningú. A aquest pas es 
quedaran sols. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola… I acabarem 
amb el senyor Rodríguez. 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, de manera molt ràpida. Avui l’he vist molt 
enfadat, senyor Ribas, l’he vist molt enfadat i de veritat que em sorprèn, eh?, vostè 
acostuma més a utilitzar la ironia i no un to com aquest. 

Li haig de recomanar que si vostè vol deixar d’enfadar-se, deixin de portar al Ple 
mocions com aquestes, mocions que vostès saben que en aquest Ple els sortiran a 
favor, doncs, a favor o les votaran a favor, però que no van més enllà, senyor Ribas. 

I el tema de fer el ridícul, les paraules no són meves, senyor Ribas, per tant, no s’alteri 
tant, perquè no les he dites jo les paraules, ja he dit de qui venien. Per tant, no s’alteri, 
senyor Ribas. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): No, simplement per aclarir, potser no m’he 
explicat gaire bé: jo simplement resumiria (rialles) que els socialistes hem estat i som 
un partit que no vol la divisió del poble de Catalunya; això, senyora Veray, ja ho pot 
entendre, no? No som independentistes, però a la vegada pensem que tothom pot 
entendre que des de Madrid hi ha d’haver respostes clares a la situació que es 
planteja des de Catalunya: blindatge de competències en la cultura, en la llengua, un 
nou finançament. Tot això s’entén, suposo, no? Un finançament que sigui just per a 
Catalunya, un nou estatus de relació amb la màxima llibertat de Catalunya d’igual a 
igual, de respecte entre totes les parts. Simplement vull dir això. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor 
Rodríguez. I si me permeten, només per acabar i abans de procedir a la votació, 
sobretot per quan es parla en els temes legals, il·legals: com normalment els no 
partidaris a la sobirania dels pobles utilitzen sempre els termes de legalitat, jo ara 
estava recordant que quan estudiava la carrera hi havia una assignatura que durava 
tot un curs sencer i que era dret natural. Segur que els sona a vostès o a les persones 
que l’han estudiat i que han estudiat dret. I en aquest dret natural, que, de fet, estava 
conformat per tots aquells principis primers, els principis bàsics, els principis 
irrenunciables, inexcusables de compliment, aquells principis que absolutament res ni 
ningú pot conculcar, aquests principis de dret natural, aquests drets fonamentals que 
regeixen la humanitat sencera s’han anat conformant de mica en mica; no va néixer tot 
de cop una constitució universal del dret natural en què es conformaven els drets 
fonamentals. 

Els drets fonamentals anaven apareixent o s’anaven reconeixent, millor dit, de mica en 
mica al llarg dels anys, al llarg dels segles. Doncs, va haver-hi un moment, potser no 
era el primer dels moments, però va haver-hi un moment en què s’ha reconegut de 
forma internacional i sense cap dubte –i sense cap dubte– que el dret a 
l’autodeterminació dels pobles forma part del dret natural i que és un dret fonamental 
de totes les persones. I sempre que s’acaba acabant a la defensa del legalisme per dir 
«com això no és legal…», sincerament –sincerament–, coneixent tot això, se me fa 
difícil d’entendre, per no dir altres…, perquè no vull posar adjectius, eh?, però se me fa 
molt difícil. Sense aquests drets fonamentals, sense l’existència d’aquest dret natural, 
la humanitat no hagués avançat, en molt poques coses –en molt poques coses–, 
encara estaríem amb l’esclavitud, estaríem amb molts temes… La veritat, seríem una 
societat molt poc humana. 

Per tant, vostès es poden anar afartant de parlar de legalitats i de no, però és que els 
estats –els estats– estan obligats i és d’inexcusable compliment els drets humans i els 
drets fonamentals, i aquest n’és un. I vostès poden dir el que vulguin, però aquest n’és 
un. I, per tant, quan nosaltres parlem de l’autodeterminació dels pobles, parlem amb la 
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més estricta legalitat, la legalitat que ens dóna la defensa dels drets fonamentals de 
les persones. 

I si els sembla, ara passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

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 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en contra del 
Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, i del Grup Municipal del Partit 
Popular, integrat per 1 membre, la moció de suport al referèndum, al procés 
constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la 
sobirania. 

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, 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. 

Abstenció: 

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

En contra: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, com 
aquesta seria la part final del Ple, entesa com a ple, i abans de passar a la part de 
precs i preguntes, permetin-me –perquè ho havia d’haver fet al final, però no ho he 
volgut fer a la meitat i m’he esperat, doncs, que acabés, perquè estic segura que parlo 
en nom de tot el consistori– fer un reconeixement, en aquest cas, a una regidora, la 
Núria Terés, que ens ha deixat recentment i que, efectivament, tots plegats com a 
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companys que vam ser d’ella la majoria de nosaltres i també com a companys que 
som ara del seu germà, en Martí, doncs, volia que constés en l’acta del Ple el sincer 
condol per part de tots nosaltres, de tots i cadascun de nosaltres per la mort de la teva 
germana, per la mort d’aquesta regidora, que, en definitiva, lliguéssim o no amb 
absolutament tots els fons dels temes que es tractaven aquí, el que sí que és clar és 
que ens unia aquesta amistat i que això, evidentment, doncs, és el primer de tot. I, per 
tant, m’agradaria molt, i estic segura que ho faig en nom de tots, que constés en acte 
el condol explícit de tota la família, en aquest cas, dels regidors i regidores d’aquest 
consistori per la mort de la nostra companya, de la Núria Terés, i de la teva germana. 

(Aplaudiments.) 

Moltes gràcies.               

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I, doncs, ara sí, passaríem a 
l’apartat de precs i preguntes. Si hi han intervencions… (Comentaris de fons.) Perdó, i 
control, disculpin, que m’ho he saltat. 

Efectivament, la part de control, per tant, de dació en compte tant de les resolucions 
com dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 

El senyor Salellas i prou? Senyora Pèlach. 

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):  Sí, bé, jo voldria fer tres preguntes al 
voltant, doncs, d’aquesta part de control. La primera és que hem pogut veure que s’ha 
contractat per un any una persona per coordinar les xarxes socials de l’Ajuntament. És 
una doble pregunta. La primera és: com és que en aquesta ocasió s’ha fet un 
contracte d’un any si anteriorment havíem tingut una persona aquí havíem contractat, 
diguéssim, a llarg termini o què ha portat a canviar el model de contractació de la 
persona que coordina les xarxes socials?  

I si d’una vegada per totes, i és una cosa que els companys d’Esquerra-MES han 
demanat més d’una vegada i nosaltres també, es començarà, diguéssim, visualitzar 
l’oposició en els canals de xarxes socials, que s’havia fet quan encara hi havia el 
senyor Puigdemont, però que des de fa mesos s’ha deixat de fer i l’oposició estem 
invisibilitzats en les xarxes socials. 

La segona pregunta és al voltant d’una contractació d’una advocada per portar un 
tema de Trargisa, que ens preocupa perquè hem vist que hem contractat una 
advocada. I què ha passat durant tots aquests anys que haguem arribat a aquest punt 
de desgavell que haguem de contractar una persona de fora per controlar la situació 
que tenim allà dins i la inoperativitat del Govern, si és que hi ha sigut, o si no, perquè a 
nosaltres ens sobta que ens trobem en aquesta situació i que estiguem contractant 
una persona per fora per delimitar i marcar allò que teòricament ja hauria d’estar clar 
de fa més temps, i més en una societat en què participem. 

La tercera és que vam poder…, hem llegit en alguns articles que han sortit un 
qüestionament del model Temporada Alta, és una cosa que ve de llarg o ve de lluny. 
També hi ha hagut, diguéssim, històricament, i això no tant d’articles, sinó informes a 
nivell dels serveis jurídics dels cossos de l’Estat dins de l’Ajuntament que qüestionaven 
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el model. Saber si s’ha avançat en una línia o en una altra o si es mantindrà el mateix 
model que s’ha mantingut en els últims temps. 

La quarta pregunta és al voltant que hem vist que es donen de baixa 120.000 euros de 
dues partides del Canal, diguéssim, de Salt, en què participem del Consorci de les Arts 
Escèniques; 120.000 euros, diria que són del 2014 i el 2015 que es donen de baixa. 
Ens preocupa que hem tingut 2014 i 2015 en què, doncs, teníem partides 
pressupostades per tirar endavant un equipament i un projecte en què som i hem sigut 
incapaços de desenvolupar-ho. Què ha passat aquí i si pensen també fer autocrítica 
com a govern. 

I, finalment, hem vist que s’ha contractat una consultoria per continuar o per saber com 
ha de continuar un projecte que era un antic Feder, lligat al projecte Bloom, amb la 
universitat, que s’ha trencat el conveni, pel que hem pogut llegir. I ara s’ha mirat com, 
a través d’una consultoria, tot això se soluciona. Ens agradaria… És el que he llegit del 
decret, que el tinc aquí: «Vist que deixa sense efecte de col·laboració establert amb 
data de febrer del 2011 entre l’Ajuntament i l’UdG per impulsar el projecte clúster 
TicMedia Bloom de Girona…» Aquí diu que es deixa sense efecte aquest conveni. I 
llavors diu: «adjudicar el referit contracte menor a l’empresa Bosch Consulting per 
revisar l’estat actual del projecte i cap a on s’envia i com es modula». Llavors, la nostra 
pregunta és: no estem ja en el conveni amb la UdG, estem en una nova fase, en quina 
fase ens situem? 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, diverses preguntes també 
relaciones amb decrets i altres informacions que hem pogut consultar. 

La primera és amb relació a una trobada d’Urban Sketchers que va organitzar o va 
donar suport o va incloure’s en una activitat relacionada amb Incatis. Això ha rebut el 
suport de l’Ajuntament amb 4.800 euros, ens sembla una quantitat realment 
desorbitada. I, de fet, l’hem posat en equivalència amb altres quantitats i hem vist que, 
per exemple, doncs, aquests 4.800 euros és el que sumen la festa major de la 
Torrassa, el Pont Major, Mas Ramada, Campdorà i Santa Eugènia. Cinc festes majors 
totes juntes. Llavors, la pregunta és què han prioritzat o què valoren d’aquesta trobada 
per destinar-hi 4.800 euros. 

L’altra és: hem vist també que s’estan pagant els lloguers del local de la plaça Jordi de 
Sant Jordi i voldríem saber quina és la previsió d’obres i, per tant, d’instal·lació 
definitiva de la gent gran en aquest espai, tal com estava previst, perquè de moment 
anem pagant els lloguers des del juliol, em sembla, i no em consta que encara s’hi 
hagin començat obres.  

Llavors, l’altra és: una vegada més veiem que es dota la missa de Sant Narcís de 
3.000 euros, ens sembla també –i podem, si ho voleu, fer la comparació que hem fet 
abans– una quantitat considerable i voldríem, doncs, veure una mica com justifiquen 
aquesta aportació. Ens agradaria que ens ho expliquessin. 

També hem vist que l’acte que es va organitzar sota el nom de Fashion Cycle, que és 
un acte que certament jo, doncs, vaig valorar com a interessant i em va semblar molt 
oportú, no?, aquesta passejada en bicicleta. Però hem vist que es va dotar aquest acte 
de 3.000 euros també en concepte d’organització. Ens agradaria saber realment per 
fer què s’inverteixen aquests 3.000 euros. De fet, no em consta que, per exemple, que 
cada vegada que Mou-te en Bici organitza una pedalada rebi una subvenció de 3.000 
euros. Llavors, m’agradaria que m’expliquessin quina és la diferència en aquest cas i 
per què, per tant, hi destinem 3.000 euros. 
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L’altra és amb relació al Pla local de joventut: hem vist que s’han encarregat les 
tasques de diagnosi a unes empreses que concretament estan dedicades a l’acció 
social i al lleure, com són Suara o Batibull. Llavors, em pregunto, perquè això entenem 
que eren unes tasques, doncs, de diagnosi i, de fet, hi ha empreses, diguéssim, de 
sociologia, dedicades a diagnosi, i, bé, voldríem saber com justifiquen que s’hagin 
prioritzat entitats de lleure i, en canvi, no pròpiament de diagnosi. De fet, hem vist que 
la proposta inicial era, per exemple, de fer 490 enquestes telefòniques i això ha acabat 
sent unes enquestes presencials, que, a més a més, s’han vist reduïdes. Llavors, 
voldríem que ens expliquessin el perquè de tot això. 

També hem vist que s’ha constituït la comissió d’estudi de les ordenances de serveis 
funeraris i ens agradaria saber, doncs, per què no han previst…, per què no han 
comptat amb l’oposició per a aquesta comissió. En altres comissions s’havia fet. I 
recordo, per exemple, concretament, el cas del reglament del nomenclàtor. I, per tant, 
doncs, per què en aquesta ocasió no han previst la presència de l’oposició en la 
comissió. 

Finalment, hem vist a través d’un decret que ha aparegut com una demanda 
relacionada amb la finca on actualment està ubicada l’estació d’autobusos provisional. 
Veiem que és que això, diguéssim, el 2008 es va preveure quatre anys d’aquesta 
cessió, d’aquesta contractació i, evidentment, n’han passat vuit i, per tant, doncs, com 
entenc, és normal els propietaris es deuen queixar i pregunten què ha passat. I ens 
agradaria saber una mica què han fet en aquesta línia, quin és l’estat d’aquest 
problema, si han fet alguna cosa o com tenen previst resoldre-ho. I també si han 
previst incloure també aquesta conseqüència en la reclamació que espero que algun 
dia posem a Adif, perquè entenc que això és una conseqüència del fet que les obres 
inicialment devien preveure que durarien quatre anys i de moment n’han durat vuit i els 
que falten, que no sabem quants. Avui ens ha informat la senyora alcaldessa, doncs, 
que sembla que avancem i, per tant, esperem que no siguin gaires més. Però, com a 
mínim, sí que dels quatre inicials previstos, en portem vuit. 

Això és tot. Gràcies.  

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

Sr. Pere Albertí Serra ( ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Nosaltres –és molt simple, 
eh?– hem vist un decret relatiu a la concessió de l’aparcament ubicat al subsòl del 
carrer Santa Eugènia amb el parc Central, a davant de La Farinera, on l’empresa 
sol·licita un reequilibri econòmic financer de la concessió. Voldríem, si us plau, que ens 
expliquessin més profundament quin és l’estat de la qüestió. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, no he entès de què ha 
dit. 

Sr. Pere Albertí Serra ( ERC-MES): Sí, el decret diu que l’empresa del pàrquing que 
hi ha davant de La Farinera, l’empresa concessionària demana, sol·licita un reequilibri 
econòmic financer de la concessió. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Al Miquel de Palol.  

(Veus de fons.)  

Sí, el senyor Calvo… 

Sr. Ricard Calvo Pla ( ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. És amb relació a un 
pagament de 1.500 euros amb relació a la liquidació del contracte per fer les obres de 
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la central del Molí. Bàsicament, era…, d’acord que s’ha fet aquest pagament, que és 
una xifra que el que fa és liquidar el contracte, però la pregunta és si ens podria 
explicar exactament… (veus de fons) D’acord, ho torno a repetir. Que hem vist que 
s’ha efectuat el pagament de 1.500 per a la liquidació del contracte del servei de fer el 
projecte de la central del Molí, que això s’ha replantejat perquè l’empresa ha fet fallida 
i, llavors, aquest servei s’ha replantejat a la plaça Jordi de Sant Jordi i això s’ocuparà 
amb oficines municipals. 

Si ens podria aclarir una mica quins són els motius tècnics que hi ha al darrere 
d’aquest canvi, perquè entenem que si no hi hagués hagut la fallida d’aquella empresa 
tot això no s’hagués donat a terme. Llavors, on està l’oportunitat, si ens ho pot dir. 

I, després, és amb relació a això, que entenc jo també que deu anar aquí al control, és 
el de l’informe socioeconòmic, el podríem fer entrar aquí? (Veus de fons.) L’informe 
econòmic és…, d’acord. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ah, sí, ara, pensava que deies si 
ho podíem incloure aquí, i no entenia què havíem d’incloure. Sí, sí, digui. 

Sr. Ricard Calvo Pla ( ERC-MES): Només que a l’últim quadre jo crec que apareix 
una dada prou significativa per demanar a veure si hi ha una anàlisi amb relació a això. 
No sé si és la senyora Plana o la senyora…, qui ho porta això. Hem passat que en un 
trimestre estàvem a la creació de llocs de treball per part del sector de la indústria i hi 
havia un creixement de 2,2 i el trimestre següent hi ha un decreixement del 2,4. És a 
dir, la suma percentual és que la indústria o el creixement a nivell de contractes de 
l’àmbit de la indústria ha tingut un decreixement d’un 4,6, que és espectacular. Si 
podrien tenir… (veus de fons), no, aquesta d’aquí. És a dir, passem d’un 2,2 en positiu 
a un menys 2,4, és a dir, el decreixement és d’un menys 4,6. Si tenim clarament 
identificat què és el que ha passat, en tres mesos és molt. 

Sí, queda clar? 

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

Sr. Ricard Calvo Pla ( ERC-MES): Potser no tenen ara la resposta, en tot cas, ja ens 
la podran facilitar quan puguin. 

Gràcies. 

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

Sra. Ma Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Gràcies. Bé, senyor Ribas, nosaltres hem 
vist en un decret que la feina de fotografiar totes les obres del fons Santos Torroella 
val 2.178 euros més del que s’havia previst, eh? Ja en l’últim Ple li vam dir, home, això 
és una mica un pou sense fons, perquè cada vegada hi ha despeses i més despeses i 
més despeses. De fet, el que és el museu Santos Torroella encara està parat, però 
anem pagant, pagant, pagant. I la pregunta que li volem fer és si realment s’han 
acabat les despeses, aquestes petites despeses, però que van sumant, sumant. El 
preu del fons ja era astronòmic, però, és clar, vas sumant despeses i cada vegada ho 
està essent més. 

Gràcies, senyor Ribas. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara sí, veritat, ja 
estarien totes formulades? En primer lloc, respecte al tema de la persona que hem 
contractat per a les xarxes socials, que saben vostès que substituïa, que cobria un lloc 
perquè se’n van deixar dos. És cert que desconec per què és d’un any el contracte. No 
ho sé, suposo que és el que se’ns ha aconsellat jurídicament. Ho mirarem. Jo també 
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ho desconec. Mirarem quina és la resposta i li explicarem si és que era alguna 
condició per aquesta modalitat contractual. Però ara mateix no li sé pas dir. 

Quant al tema de les xarxes, és cert, parlarem. És cert, m’he emplaçat que ho faríem, 
ho haurem de fer. Si bé és cert que també hem de tenir present que, per exemple, els 
partits de govern tampoc sortim a xarxes. Vull dir que ho haurem d’acordar –ja me 
posa mala cara–, ho haurem d’acordar a mode de partit, eh?, perquè, si no, també no 
s’entendria. Llavors, haurem de fer-ho, hem de trobar la fórmula. Nosaltres, de fet, 
estàvem mirant exemples d’altres ajuntaments i no acabàvem de trobar res més que 
que tinguin…, com en alguns diaris ja saben vostès que té cadascú el seu espai a la 
web. Potser haurem d’acabar aquí, eh?, perquè ho estàvem mirant i no se’ns acudien 
gaires més idees. I que cada grup municipal segons, doncs…, això, per grup 
municipal, no ho sé, i establir alguna fórmula de com d’àmplia o menys àmplia segons 
la participació o no, segons… Haurem d’acordar-ho, eh?, això. Si més no, com a 
mínim, tinguin la tranquil·litat que si no surt un grup municipal tampoc surt l’altre, en el 
sentit de les sigles polítiques. No surt re de tot això. Però haurem de parlar.  

És més, si vostès tenen alguna idea o saben d’algun altre ajuntament que faci i volen 
fer alguna proposta, doncs, estarem encantats de parlar-ho tots tranquil·lament en 
forma de grups municipals, de tots, eh? Perfecte. 

Respecte a l’advocada laboralista de Trargisa… 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, es va donar la 
situació que va haver-hi unes baralles entre el personal, va haver-hi una denúncia als 
Mossos d’Esquadra per banda de treballadors. L’empresa no tenia advocat, no hi 
havia advocats, l’Ajuntament tampoc no en teníem en aquell moment, estan 
col·lapsats els serveis jurídics i, per altra banda, no hi ha cap especialista en qüestió 
laboral, i això ens va portar, vull dir, a fer aquesta contractació per a aquesta advocada 
especialista laboralista. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Després hi havia 
un tema de cultura i…, sí, dos. Si els vol respondre, senyor Ribas. 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU):    Moltes gràcies, alcaldessa. Comparteixo les seves 
inquietuds, i a més, ja li ho he manifestat, en la necessitat d’establir un bon conveni 
que reguli Temporada Alta. Estem treballant en aquest sentit sota els criteris que 
sempre m’ha sentit dir-li: és un festival privat que s’organitza a la ciutat de Girona i 
s’han fet passes molt importants, tant aquí a l’Ajuntament com a la Generalitat. Vostè 
recordarà bé que va aprovar que es tracta d’un festival no només d’interès per a la 
ciutat de Girona, sinó d’interès de país i atorgava la subvenció. I a partir d’aquí, en 
breu, tindran el nou conveni on hi haurà una proposta diferent i una proposta que reguli 
i englobi en consens amb la Secretaria d’aquest Ajuntament i que ens permeti anar 
avançant i donant la tranquil·litat que tots volem en aquesta qüestió. 

Respecte a la partida del Canal, és un canvi purament…, sap la problemàtica que hi 
ha hagut en el Canal, que hi havia tristament –i vull remarcar-ho–, tristament, doncs, 
no s’havia activat i no havia funcionat. Vostè demanava si fórem capaços de fer 
autocrítica; tota, i sense cap mena de vergonya, tota. Evidentment, tenim una dotació 
allà, hi ha tres administracions implicades i totes tres com que fem autocrítica, amb 
indicacions de l’alcaldessa, des d’abans d’estiu, vam fer tot un seguit de trobades amb 
agents del sector, actors, directors de diferents teatres, com també així mateix 
empreses productores per definir d’una vegada per totes –definir d’una vegada per 
totes– quin ha de ser el criteri de gestió d’un ens que havia crescut o havia nascut –
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perdó– amb una gran pompositat i que es deia que havia de ser, però, en canvi, havia 
quedat aturat. I això no pot durar més. I l’encàrrec que a mi em va encomanar 
l’alcaldessa és que treballés en aquest sentit. Hem treballat amb l’Ajuntament de Salt, 
una regidora del seu grup, amb la Diputació, amb el diputat de Cultura. I en breu tenim 
la trobada i, per tant, començarem a treballar. 

I aquestes partides es retiren perquè no s’han usat en aquest destí, perquè no hi ha 
hagut activitat, però, evidentment, jo i tots els ajuntaments i els ens implicats, que és la 
Diputació, pressupostem l’any vinent igualment, perquè la idea és que el Canal 
funcioni. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al 
clúster TicMedia i el Bloom, senyora Plana. 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): El projecte a què feia referència, el TicMedia…, al 
clúster TicMedia, que es va iniciar el 2009, aquest projecte ha acabat, d’acord? 
Llavors, dintre d’aquest projecte hi havia un conveni que el signàvem l’Ajuntament de 
Girona juntament amb la Universitat de Girona i el Parc Científic i Tecnològic. A partir 
d’aquí, com que el programa ha acabat, el vàrem voler allargar un temps més i ens 
trobem en el moment en què la situació del parc està com està. Llavors, no és que 
s’hagi rescindit el conveni, és que el conveni ha perdut ja la vigència. I en espera de a 
veure què podem fer entre la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Girona per a 
aquest projecte donar-li continuïtat ja fora del projecte europeu, es va contractar una 
consultora especialista en temes de projectes ( . . . ). I, suposo –perdoneu–, suposo 
que estàs parlant, el regidor Lluc, d’un decret de març, seria, no? D’un decret de març, 
estem parlant. Jo estic contestant la referència d’un decret de març, d’uns 1.800 euros. 
(Veus de fons.) No? Sí, d’acord, doncs, és aquest. Vam demanar assessorament a 
aquesta consultora que deia que és especialista en projectes ( . . . ) per tal que ens 
donés unes pautes a seguir a partir d’ara de a veure com havíem de procedir. I, per 
tant, és aquest el motiu d’aquest decret.   

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Referent a la 
trobada d’Urban Sketchers i després també ja ho ajuntaré amb el tema de la missa. És 
a dir, està perfectament en els informes i en els decrets d’aprovació, doncs, ja 
justifiquem en què consisteix i quin valor donem des del Govern a les diferents 
activitats en què fem una mica d’aportació i donem una mica d’ajuda. En aquest cas 
dels Urban Sketchers, doncs, vaja, sé que vostès saben que està lligat amb l’art, amb 
la cultura, amb el talent, la pintura. Sí que és cert que ara estem mirant d’introduir en 
diferents fires l’opció d’intentar donar una mica més d’ajuda al principi i cada any reduir 
per així tenir pressupost lliure per a altres noves fires que es puguin anar devenint i 
que no ens quedin els nostres pressupostos hipotecats, i així és com es farà. I, per 
tant, en aquest sentit, doncs, era el segon any, era molt nou, normalment les fires 
diuen que han de tenir tres anys com a mínim per poder-se entrar en un cert equilibri 
econòmic. Nosaltres esperem que amb ajuda de l’Ajuntament després, amb poc 
temps, doncs, sigui autosuficient, que és la voluntat i és cap a on es tendeix quan 
intentem donar ajudes a les diferents fires –ara parlo de les fires. 

I ja també aprofito: la missa de Sant Narcís. Doncs, també el mateix, és un acte 
tradicional popular de Girona. És més, sé que…, bé, li vaig comentar al senyor Salellas 
que la veritat és que si pots assistir-hi encara es veu més que és un acte realment 
tradicional i popular de la ciutat. Possiblement si vostès es referien a donar ajuda pel 
fet que es tracti d’un fet religiós, jo no l’he entès així; quan hi he pogut anar, no l’he 
entès així, realment és tradicional, moltíssima gent de Girona hi va. Una activitat de les 
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fires, l’entenc com una activitat de les fires, com tantes altres. I, per tant, rep una petita 
ajuda per a l’organització, perquè és cert que a molta part de la ciutadania li agrada 
assistir-hi, li agrada anar-hi, eh? 

Quant al lloguer de Jordi de Sant Jordi, de si s’havien començat o no les obres, i 
després pot aprofitar per dir també el canvi, eh?, de la central del Molí amb el… (veus 
de fons) Sí, digui, digui. 

Sra. Ma Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, quant al Jordi de 
Sant Jordi, dir que en principi l’1 de gener hi ha d’anar el casal de la gent gran, el 
centre de la gent gran que teníem. En un principi, el casal de gent de gran havia d’anar 
a la central del Molí… (veus de fons) …bé, i els veïns a la central… ai, al Jordi de Sant 
Jordi no només hi va el casal de gent gran, el local social de gent gran, sinó també hi 
van els veïns que estan allà, l’associació de veïns que està allà a la Grober, no?, 
també hi ha una zona per a ells. Ja s’ha parlat amb aquesta associació de veïns i hi 
estant totalment d’acord.  

Bé, quan vàrem tenir la mala sort que va haver-hi una renúncia per part de l’empresa 
que anava a començar a construir la central del Molí –els ho vàrem comunicar a tots 
vostès–, però, llavors, va sorgir l’ocasió de dir, bé, tenim el Jordi de Sant Jordi, que 
acabàvem d’aconseguir l’acord amb la universitat, i va haver-hi una decisió que 
semblava que el local social els agradava més a la gent gran al Jordi de Sant Jordi per 
com estava situat, per la plaça i, per tant, va haver-hi l’oportunitat de fer aquest canvi. I 
el vàrem fer. 

I al Jordi de Sant Jordi sabeu que hi anaven els serveis de recaptació, de gestió 
tributària, de multes, i això també farà, aprofito per dir, que els riscos laborals pel que 
fa a…, podran venir cap a la casa i tenir un millor espai perquè marxarà bastant gent. I, 
per tant, això comportava un canvi de projecte i aquest canvi de projecte, evidentment, 
ha d’haver-hi una ratificació. L’arquitecte que ho portava fins ara, que era el senyor 
Masgrau, va renunciar a fer-ho perquè hem tingut una subvenció del PUOSC per part 
de la Diputació de 90.000 euros, però hem de tenir el projecte fet abans del dia 30 de 
novembre. Per tant, aquest senyor ell deia: «Jo no me’n veig amb cor», i, per tant, ho 
hem hagut de dir en un menor, a una altra empresa externa perquè ens fes aquests 
canvis de projecte. I ara estem esperant que se’ns entreguin aquests canvis de 
projecte per poder tenir la subvenció i poder ja tirar endavant el projecte amb els 
canvis; evidentment, del que era abans un casal de gent gran a oficines, doncs, 
comporta uns canvis, com no pot ser d’una altra manera. I aquest és el motiu. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Un segon, si li sembla, senyora 
Planas, perquè anava fent realment per ordre. I ara un altre cop la senyora Plana 
respecte a la Fashion Cycle. 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Bé, clar, si s’organitzen coses, aquest esdeveniment, 
precisament, estava dintre del Girona Fashion Day, un acte que ja sabeu que és per 
promocionar el petit comerç, que s’inicia el mes d’octubre per donar el tret de sortida a 
la temporada tardor-hivern i que les botigues petites de Girona puguin mostrar el que 
ells, doncs, vendran durant aquesta temporada. I va anar lligat a fer aquesta proposta 
i, per tant, es va incrementar una mica més el pressupost dedicat al Fashion Cycle. 
Que, a veure, més que res, que són 2.904 euros per als models, per al lloguer de 
l’equip de so…, diverses despeses que tenen per organitzar aquest esdeveniment 
juntament amb l’altre. Per tant, clar, tot té uns costos i si es volen fer coses, costen una 
mica de diners, però que tampoc pensem que és una cosa descabellada. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al Pla 
local de joventut, la senyora Riera. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Per respondre la pregunta de la 
regidora Laia Pèlach, per fer el diagnòstic vam creure que era molt important que hi 
participessin els joves. Llavors, vam pensar que per fer el procés participatiu vam fer 
dues propostes…, bé, que una era les enquestes i l’altra, fer els tallers participatius. 

Es van demanar diferents pressupostos a diferents entitats –em consta que vau 
demanar l’expedient i que el teniu, eh que sí? 

Referent a les enquestes, es va triar la proposta més econòmica, que era la de Suara. 
En aquest cas, s’havien demanat al voltant de 490 enquestes, al final el procés de fer 
enquestes telefòniques, avui dia que tots els joves tenen mòbil, que no paren per casa, 
que ningú agafa els fixes, se’ls anava allargant molt en el temps i al final quan vam 
aconseguir 400 enquestes vam considerar que ja teníem suficient informació. 

Per al tema dels tallers participatius, també es van demanar diferents pressupostos a 
diferents entitats. En aquest cas, es va triar l’entitat Batibull, que no era la proposta 
més econòmica, però per criteris tècnics sí que es va considerar la més idònia, pel 
coneixement que ells tenen de la realitat dels joves d’aquí de Girona. A part que també 
ens proposaven fer més grups de treball i tenien més informació directa dels joves. 

Espero haver respost. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Referent a la 
comissió d’estudi d’unes ordenances dels serveis funeraris, el senyor Berloso.  

Sr. Eduard Berloso i Ferrer  (CiU): Sí, gràcies. Vejam, vull dir, l’ordenança funerària, 
es va iniciar la seva revisió a partir d’una iniciativa ciutadana. Vàrem entendre que el 
procés, atès que era a demanda d’una iniciativa ciutadana, que amb els primers que 
ho havíem de treballar era amb les persones que formaven, que varen formar i que 
varen fer aquesta iniciativa, varen presentar aquesta iniciativa ciutadana. A més a 
més, vull dir, perquè hi hagués més representació ciutadana, ho vàrem ampliar a les 
associacions de veïns, a la Federació d’Associacions de Veïns i després també a la 
gent gran, al Consell Municipal de Gent Gran, perquè són els que per edat també els 
preocupava, no? 

S’ha fet tot un procés de treball, eh?, i s’ha arribat, diguem-ne, a una conclusió i a un 
primer esborrany. Aquest primer esborrany és el que vàrem fer arribar als diferents 
grups municipals, que varen tindre un temps per repassar-se’l i presentar totes 
aquelles iniciatives noves, modificacions i el que fossin. Per banda del seu grup se 
n’han presentat, pels altres, vull dir, doncs, han estimat que ja estava bé aquest primer 
esborrany. I una vegada a vostès els hem contestat les que ens han presentat, ara 
està pendent dels serveis jurídics de l’Ajuntament, que hi han de donar l’última 
conformitat, més, jo no recordo ara el nom de l’entitat aquella de la Generalitat que 
controla tota la qüestió de dallò, vull dir que també els ho hem enviat. Una vegada 
tinguem el retorn, s’introduiran les modificacions aquelles que ens vinguin ordenades 
per aquest estament i pensem que per al proper mes de desembre poder-ho 
presentar, diguem-ne, a l’aprovació provisional en aquest Ple. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Seguidament, el 
senyor Alcalà, respecte a l’estació de busos. 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres ens hem 
trobat amb la propietat d’una de les parts, la que vostès comentaven que va venir i que 
reclama que se li retorni la part aquella que va cedir de forma gratuïta. I estem en 
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converses amb ells. Van acceptar les explicacions i ho entenen, l’únic que esperen 
que quan l’estació d’autobusos es posi en marxa, doncs, que li donem una resposta 
ràpida. I en això estem. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Planas, referent al pàrquing de la Farinera Teixidor. No sé si està al cas. 

Sra. Ma Àngels Planas Crous (CiU): Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, és una concessió. 
La concessionària de l’empresa que ens porta el pàrquing el que ens ha demanat és 
l’equilibri econòmic i financer d’aquesta concessió. Ells devien haver presentat un 
estudi econòmic en el seu moment, ells entenen que tenen una desviació respecte a 
aquest estudi econòmic i ens estan demanant l’equilibri econòmic. Nosaltres el que 
hem de fer, com no pot ser d’una altra manera, és passar-ho als serveis jurídics 
perquè facin un estudi, també als serveis econòmics perquè facin un estudi de si 
realment els números que ells presenten són o no són. Això comporta un temps, 
perquè no és fàcil fer aquest tipus d’estudis i, per tant, està pendent de resposta. Quan 
nosaltres ho tinguem estudiat tant per part dels serveis jurídics com per part dels 
serveis econòmics d’Intervenció, llavors, donarem la resposta a la concessionària. 

Però, ho repeteixo, crec que s’ha de mirar molt bé i no es pot donar una resposta 
sense tenir-ho realment tot ben estudiat. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Referent al que 
comentava el senyor Calvo respecte a la disminució de l’afiliació en les persones que 
treballen en el sector de la indústria, precisament seria al revés, perquè si se fixa, 
primer hi ha les dades trimestrals, en què es veu un augment, eh?, de les darreres 
dades. Precisament, anuncien un augment, no?, d’afiliació en el sector de la indústria, 
que és el primer tros de gràfics. I que tot i que l’interanual –després ve l’interanual– i sí 
que és negatiu, evidentment, doncs, deu ser menys negatiu del que era en els 
anteriors trimestres, perquè si ara és positiu… M’entén, eh? Eh que sí?   

Per tant, hem d’anar seguint això. De fet, les dades serien bones si és que es confirma 
aquest augment trimestral que està dient. Però l’interanual no, per tant, hem d’anar 
fent seguiment. Però, precisament, darrerament els darrers mesos serien positius, eh? 

Molt bé. I, per últim, el de Santos Torroella. 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Ja els vaig 
explicar a l’altre Ple, és no confondre el que és la compra d’una col·lecció amb el 
tractament dels elements de la col·lecció. No ho sé si serà pagant, pagant, pagant 
molt, però sí que toca la catalogació de totes les obres, com tot l’arxiu. I és molt 
voluminós. I, evidentment, això generarà una despesa. 

Això se sabia d’avançada i ara el que estem fent, al revés, estem culminant la feina del 
que ha suposat la compra: anar catalogant, anar preparant per poder exhibir de la 
forma adequada tant l’arxiu com pròpiament les obres. Però tocarà fer aquesta 
despesa. 

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

16. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passem a precs i preguntes. 
Sí, senyora Veray? Ara sí que cada regidor respondrà la totalitat de les preguntes que 
es refereixin a la seva àrea. 
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Endavant, senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, arran del que 
deia el senyor Salellas, que jo he entès que li preguntava amb relació a un decret, era 
molt de xarxes socials, no?, molt centrat en xarxes socials, però nosaltres sí que li 
volíem demanar que, home, fes un replantejament a la web pròpia de l’Ajuntament i 
que donés cabuda que els grups municipals tinguessin un espai a la web. En aquest 
moment, els grups municipals si hi tenim espai és perquè tots el paguem en un mitjà 
privat, no?, a l’Ajuntament, no. Per tant, jo crec que, home, ha arribat el moment de 
replantejar-ho. I va una mica lligat, si vostè li deia al senyor Salellas que parléssim de 
tot aquest, doncs, incloguem-hi també que tots els grups municipals puguin tenir un 
espai a la web per penjar notícies o accions o coses que fan amb relació a la seva 
feina com a regidors. 

I, després, li volia…, que jo estic convençuda que això ho farem tots els grups 
municipals aquí presents, perquè és el que hem viscut només arribar en aquest Ple, 
que és amb relació a l’Escola de Formació d’Adults de la ciutat de Girona, que tenen 
aquest conflicte amb la manca d’un conserge. La veritat és que nosaltres li 
demanaríem, doncs, que fossin ràpids en la solució d’aquest conflicte, que 
s’entenguessin amb la Generalitat, amb el departament i que es firmés aquest conveni. 

Ens consta que la voluntat de l’Ajuntament és aquesta, i jo crec que avui és de rebut 
que, doncs, des dels grups municipals li diem que tenen el nostre suport amb relació a 
aquest tema, sempre que l’activin i el facin amb la màxima rapidesa possible. 

El que li demanaré ara ja no li agradarà tant i ja li canviarà la cara. Ho sé, però ho he 
de fer, ho he de fer, a més, perquè vostè es pensa que no, però rebem moltes queixes 
de certes coses que fa vostè i que diu vostè amb relació al compliment de la llei de 
banderes. I, per tant, primer de tot, m’agradaria que m’expliqués la veritat, senyora 
Madrenas, la veritat de per què divendres a la nit, dia 4 de novembre, va desaparèixer 
la bandera espanyola a l’Ajuntament de Girona. No em digui que la van robar, perquè 
fa dues setmanes vostè va dir que només en tenia una, i si li van robar, m’expliqui com 
dilluns a les nou del matí ja la tornava a col·locar. Per tant, no. I si li van robar, si 
realment és veritat que li van robar i vostè va anar molt ràpid a comprar una bandera 
espanyola nova –cosa que segur que la CUP li dirà que no hauria d’haver fet–, jo li ho 
agraeixo; ells li diran que no. Llavors, el problema és més greu, perquè tenim un 
problema de seguretat en aquest Ajuntament si algú es pot enfilar sense que ningú se 
n’adoni i sense que passi re a dalt del teulat de l’Ajuntament i despenjar una bandera. 
Llavors, el tema encara és més greu. Si realment la van robar, el tema encara és més 
greu, perquè, llavors, el problema és de seguretat d’aquesta casa consistorial.  

Per tant, escolti’m, si us plau, deixi de jugar amb aquest tema, compleixi la llei de 
banderes. Sap que té una sentència ferma, a més, que li diu que l’Ajuntament ha de 
complir. Tingui les quatre banderes hissades, que estan hissades, avui que és el 
compliment estricte de la llei, i deixi –deixi– de jugar amb aquest tema. Perquè vostè 
es pensa que no, però cada vegada que vostè despenja la bandera espanyola, hi ha 
molts gironins que se senten ofesos i que també es queixen, i tenen tant de dret –tant 
de dret– a queixar-se com aquells que estan constantment dient que la tregui. I com 
que la llei està del costat dels que defensen que hi siguin totes quatre, vostè el que ha 
de fer és defensar la llei, que és la que diu quines banderes han d’estar a la façana de 
l’Ajuntament. 

I també compleixi una altra llei, i és la que l’obliga a tenir en aquesta sala de plens una 
foto del rei; faci el favor de recuperar la foto del rei que hi hauria d’haver en aquesta 
sala de plens. Li ho dic, compleixi la llei, perquè, si no, nosaltres també farem que se la 
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requereixi per aquest compliment. Ja n’hi ha prou d’incomplir les lleis i a sobre sortir a 
lluir que s’estan incomplint. Compleixi la llei, faci que l’Ajuntament com a institució 
compleixi la llei i, llavors, podrà ser una alcaldessa i una bona alcaldessa de tots els 
gironins. Mentre no compleixi les lleis en el mateix consistori, llavors, és impossible 
que se la pugui qualificar com l’alcaldessa de tots els gironines i de totes les gironines. 

I acabo amb una altra pregunta relacionada amb això: sincerament, per què no va anar 
vostè ni ningú en representació de vostè, si la seva agenda estava tan ocupada, que 
resulta que era al Parlament de Catalunya, a l’acte de la Fundació Princesa de 
Girona? Perquè la CUP no li deixa anar, senyora Madrenas? Perquè són catorze 
regidors al Govern, catorze regidors. Van a actes i actes grans, petits de la ciutat, 
m’està dient que l’acte que va fer la Fundació Princesa de Girona a la ciutat de Girona 
no era prou important per aquest equip de govern per enviar algú en nom i 
representació de vostè, si és que vostè, perquè havia d’estar al Parlament –no sabem 
què fent– no podia anar-hi? Sincerament, és tan poc important per vostè el debat que 
s’havia organitzat i la feina que fa la Fundació Princesa de Girona en favor dels joves i 
del talent i de la innovació a la ciutat de Girona? Sincerament és així? Si es així, ho 
digui clar, però ho digui clar i deixi d’enganyar, que quan li va bé hi va i quan no li va 
bé, no hi va. No, o sí o no. I si la CUP li exigeix per donar-li suport a altres llocs que no 
hi vagi, també ens ho digui clar. Però expliqui la veritat a tots els gironins, perquè 
també s’equivocarà si es pensa que els gironins i les gironines no se senten seva 
aquesta fundació i, per tant, no estan a favor que l’Ajuntament i l’equip de govern hi 
siguin representants. 

Moltes gràcies. 

(La senyora alcaldessa dóna la paraula a la senyora Míriam Pujola.) 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. La primera pregunta és una entrada per 
registre que va entrar el meu grup el passat 19 d’octubre referent al carril bici de 
l’avinguda de França i un tema de les voreres per poder arribar còmodament a 
l’Hospital Josep Trueta. Com he dit, és del passat 19 d’octubre. Avui, 14 de novembre, 
encara no ens han contestat i ens agradaria saber, doncs, què passa, no?, perquè tots 
els departaments als quals nosaltres entrem unes preguntes ens contesten amb temps 
i forma i aquesta vegada no ha sigut així. Per tant, senyor Alcalà, si us plau, si ens pot 
explicar per què. 

Una altra pregunta, referent al tema de la neteja. Hem tret diverses vegades aquest 
tema en el Ple: creiem que caldria fer una revisió dels calendaris de neteja perquè ara 
ens trobem que ja són els mateixos gironins que es queixen via xarxes socials, via 
Twitter, etiquetant l’Ajuntament de Girona, per la brutícia dels carrers. Creiem que no 
ha de ser així, creiem que s’ha de fer una revisió del calendari i creiem que s’ha de 
millorar el servei. 

I ara una sèrie de preguntes, que a vostè tampoc li agradaran, senyora Madrenas. 
Primer, saber qui autoritza la retirada de la bandera espanyola el dia 4 de novembre. I 
no ens val ni que s’ha portat a rentar ni que la va trencar el vent, per tant, la veritat –la 
veritat–, digui la veritat, no passarà re, però no menteixi una vegada més. 

Llavors, si qualsevol persona pot pujar al terrat, pot treure una bandera, quina és la 
seguretat que té aquest Ajuntament? Per què es permet també als regidors de la CUP 
que pugin a la sala de junta de govern i pengin al balcó d’aquesta sala una bandera 
que no és oficial i per què l’Ajuntament no fa retirar aquesta bandera de manera 
automàtica?  
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Segons ens ha arribat també, aquells que treuen la bandera espanyola no només la 
treuen, sinó que se l’emporten. Per tant, senyora Madrenas, si sap qui va ser, digui-ho 
i digui’ns on està la bandera. (Remor de veus.) A mi m’agradaria que no s’encobrissin 
els uns als altres una vegada més i que digui la veritat. Li ho ha dit la senyora Veray, li 
ho tornem a dir nosaltres: si us plau, digui la veritat, deixin d’encobrir-se els uns als 
altres. Ja que la fan, almenys siguin valents de sortir i de dir-ho. 

I, llavors, tenim un dubte: si es permet a regidors entrar a penjar una bandera que no 
és oficial, si es permet que es pugi al terrat que es despengi la bandera espanyola, 
llavors, la pregunta és si pot entrar qualsevol ciutadà i penjar qualsevol símbol al 
nostre Ajuntament. 

Volem saber també si hi posaran remei o no, perquè segons ens consta la porta al 
terrat sempre està oberta. Si tenim problemes i desapareixen banderes, doncs, el més 
adient seria tancar la porta i que no tothom tingui accés a despenjar unes banderes. 
Seria el més lògic i acabaríem amb el conflicte. 

Referent a la Fundació Princesa de Girona, que estrenava seu l’altre dia i hi havien 
estat convidats amb antelació i vostè no va ser capaç ni d’anar-hi ni d’enviar qualsevol 
dels seus tretze companys que hi anés. Però recordi que quan la fundació entrega els 
seus premis i hi va el president, vostè és la primera d’apuntar-se a anar-hi. Per tant, 
deixi de fer aquests lletjos a una fundació que aporta tant a la ciutat de Girona, als 
joves gironins. No els faci aquests lletjos, senyora alcaldessa, perquè no s’ho mereixen 
–perquè no s’ho mereixen. Que a vostè no li agradi el nom, doncs, bé, ho puc entendre 
o no ho puc entendre, però els gironins no es mereixen que vostè faci això. 

Per tant, com ja els he dit, diguin la veritat, ja que la fan o que permeten que la facin 
altres, sigui valenta i digui qui l’ha fet. Perquè li recordo, senyora Madrenas, que les 
excuses són el refugi dels covards. 

Gràcies. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Volia fer diverses preguntes. La primera: com està el Pla d’autoprotecció del TAV de 
l’estació de Girona, si us plau? 

Després, hem rebut unes queixes que la gent no rep resposta de la bústia d’avisos de 
l’Ajuntament, que si hi ha algun problema tècnic, passa alguna cosa… 

Després, com està la investigació de l’accident que hi va haver mortal a la biblioteca 
Carles Rahola? 

Després, una altra pregunta: aquest any el Centre de Formació d’Adults de Girona, la 
coneguda escola d’adults celebra quaranta anys. Creiem que la celebració d’aquest 
aniversari d’un centre que neix del poble per alfabetitzar la població treballadora 
immigrada de les Torres d’Alfons XII, Les Pedreres, La Font de la Pólvora es mereix 
una atenció especial per part d’aquest Ajuntament i Ensenyament de la Generalitat. 
Aquest serà el tema d’un altre ple. 

Ara bé, hem vist avui una concentració d’estudiants, de professorat de l’escola, no una 
celebració dels quaranta anys, sinó una reivindicació per la plaça de conserge de vint-
i-sis hores en un servei públic, fent molt digne per part de tots ells un centre que obre 
abans de les nou del matí i fins a les vint-i-dues hores, que té més de 1.200 estudiants, 
que la seva dedicació és tan necessària com qualsevol altra plaça pel que suposa 
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l’atenció als usuaris, el treball intern del centre i la seva seguretat. Després de mesos i 
mesos, quan l’Ajuntament fins a aquest curs s’havia implicat en la gestió de la 
consergeria del centre, sense oblidar els Serveis Territorials d’Ensenyament, té una 
responsabilitat en el tema. La pregunta és: quines solucions immediates pot donar 
l’Ajuntament? Quin és el problema real que no es signi un conveni amb el 
Departament d’Ensenyament després de més de dos mesos, i així desencallar la 
situació de manca de conserge de l’escola d’adults de Girona? Resolguin ja aquest 
tema, si us plau, aquesta setmana. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita  (CUP-Crida per Gironta): Gràcies, senyora alcaldessa. En 
primer lloc, un prec, i és que li demanaríem que no torni a culpabilitzar els sindicats 
quan li pregunti la premsa per què no es va obrir l’Ajuntament el 12 d’octubre. (Veus 
de fons.) Si això se pacta amb els sindicats, segurament que trobarà la solució per 
obrir l’Ajuntament… Bé, espero que ja no s’hagi de tornar a discutir aquest tema, però 
per si de cas. 

Després, una pregunta: volem saber per què es va denegar a la Coordinadora d’ONG 
fer un acte a la plaça de la Independència. Se li va al·legar que hi havia sobresaturació 
d’actes i se’ls va barrar el fet que poguessin fer aquest acte, i no trobem…, bé, volem 
saber quin és el motiu, perquè no trobem just que, precisament, a les entitats sense 
afany de lucri se’ls barri la possibilitat de fer actes a la plaça Independència, quan 
veiem que moltes vegades altres entitats que sí són amb ànim de lucre, a aquestes sí 
que se’ls permet. 

Després, un prec, que és sobre la brutícia dels voltants de l’escola Marta Mata. Sabem 
que quan es van queixar se’ls va netejar, però hem de tenir en compte que és una 
escola i que aquesta zona és molt fàcil que sovint quedi bruta, i no pot ser havent-hi 
criatures. És un tema de seguretat i higiene, eh? Vull dir, no s’ha de netejar només 
quan l’escola protesta o l’AMPA de l’escola protesti; aquesta zona s’hauria de mantenir 
neta habitualment. Parlem de criatures. 

I, després, volem saber com està el Pla integral de Sant Narcís. I volíem preguntar 
també, a més a més, al senyor Alcalà, que és el regidor de barri, a veure quines 
actuacions ha començat a treballar per a aquest pla integral. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):  Moltes gràcies. En primer lloc, una 
pregunta al voltant, doncs, de la plaça Espanya. A principis de l’any vinent haurien de 
tenir l’estació d’autobusos acabada o a mitjans de l’any vinent i, per tant, la plaça 
Espanya –que a nosaltres ens agradaria que canviés de nom, però, en tot cas, de 
moment és la plaça Espanya– hauria de ser reformada. Jo recordo un acte del senyor 
Puigdemont, electoral, al barri de l’Eixample, on jo també hi era, on ell es va 
comprometre públicament amb els veïns de l’Eixample, en aquell cas, que faria un 
procés participatiu per definir com havia de ser aquesta plaça d’espai de transició entre 
el barri de l’Eixample i el barri de Sant Narcís. Saber si està pensat començar i en quin 
sentit. 

Llavors, doncs, també preguntar el 3 i 4 de novembre hi va haver un congrés de 
pobresa energètica a Catalunya, diria que si no m’equivoco era a Sabadell. Nosaltres 
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hem consultat i hem vist que no hi havia ningú, diguéssim, de l’Ajuntament de Girona 
fent ponències –fent ponències–, però ens agradaria saber si hi van fer aportacions, si 
hi havia personal propi, doncs, perquè creiem que és un projecte i un congrés molt 
interessant de cara a les propostes polítiques que es puguin fer. I saber com havia 
anat. 

Tercera pregunta. És al voltant de les fires populars. I la senyora Palau es podia 
imaginar que li preguntaria, i és que perquè un cop han passat les fires populars hi han 
hagut entitats que se’ns han queixat, doncs, de com s’havia gestionat tot el tema de 
les autoritzacions i el suport de l’Ajuntament. També és la primera vegada en molts 
anys que l’Ajuntament, per exemple, no ha pagat els cartells d’aquestes fires populars, 
com sempre s’havia fet, malgrat el logo de l’Ajuntament sí que hi sortia. I, llavors, entre 
altres coses que vostè ja sap, perquè ho hem parlat, i ens agradaria saber si pensen 
continuar amb aquesta dinàmica de menystenir, diguéssim, el suport o baixar el suport 
a aquestes fires populars o no.  

I, d’una altra, és que també hem rebut queixes de les barraques d’enguany respecte a 
les limitacions cada vegada més bèsties que tenen per a la seva activitat i també per al 
so dins de les barraques. 

Tot això era a l’espai de la Copa. Senyora alcaldessa, ens agradaria preguntar com és 
que ja no hi ha l’estelada que s’havia posat en el seu moment a l’esplanada de la 
Copa. Diguéssim, com vostè sap, jo estava dins d’una barraca i durant uns quants dies 
hi van haver diverses persones que se’ns van venir a queixar que l’estelada havia 
desaparegut. I no he vist ningú que es queixés d’això, però, en tot cas, havia 
desaparegut i no s’ha tornat a posar. 

I l’última pregunta per al senyor Alcalà: sabem que les queixes relacionades amb el 
Forn Sant Antoni, a la rambla de Fontajau, continuen, i saber si hi haurà més 
actuacions o no. 

Finalment, només volíem aprofitar aquest torn de paraula…, i després de veure que 
els partits de Ciutadans i el PP, que no sabem si són dos o són un, es preocupaven 
tant pels problemes dels gironins, nosaltres portem, diria, unes  quinze-vint preguntes 
sobre temes de ciutat; a vostès només els preocupen les banderes, però, llavors, 
resulta que els que només ens preocupem per aquests temes som altres. En tot cas, 
volíem aprofitar aquest moment per dir que va ser el Grup Municipal de la CUP qui va 
retirar la bandera espanyola de l’Ajuntament aquell dia. Ho vam fer en solidaritat amb 
els companys i companyes que han estat perseguits per defensar, doncs, el que seu 
poble els ha demanat que defensin, i enteníem que era una mesura de solidaritat que 
havíem de prendre. Ho vam fer. I, llavors, per nosaltres erròniament, la senyora 
alcaldessa va decidir tornar a posar la bandera; per nosaltres, no s’hagués hagut de 
tornar a posar. I no tenim cap mena d’inconvenient a dir que ho vam fer, ho vam fer en 
solidaritat. I, sí, ens la vam endur, i cap problema. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, reafirmar-me en el que ha 
comentat el company Lluc com a grup municipal. I fer una sèrie de preguntes. 

Primer, enguany no s’ha fet la revisió mèdica de personal, almenys així em consta. I, 
llavors, saber si hi ha hagut algun problema. No s’ha fet la revisió mèdica de personal 
aquest any. Bé, és una informació que m’ha arribat. I, llavors, volia saber quin 
problema hi ha hagut o què ha passat perquè no s’hagi fet, que diria que està establert 
per llei que està previst que es faci. 
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Llavors, l’altra és, miri, m’ha arribat i m’he oblidat de portar-la, la imatge que un 
company em va fer arribar d’un…, bé, una targeteta, diguéssim, informant sobre 
serveis de prostitució, tot i que amb el títol de «massatges», evidentment, però era 
bastant explícit el que s’anunciava, que se reparteixen per la rambla. I, llavors, 
voldríem fer una reflexió en aquest sentit i fer també una pregunta, perquè entenem 
que això també és una conseqüència del turisme, d’aquest turisme que busquen i que, 
precisament, és possible que sigui aquest perfil de seguidor de Joc de Trons, que és el 
d’un professional liberal mitjà-alt que busca cultura, patrimoni i gastronomia, que 
potser també el que busca és sexe i sexe pagant, que és el que és la prostitució. I 
vostè, senyora Madrenas, en el seu moment va dir que era el tipus de persona que 
ens agradava que visités la nostra ciutat i, llavors, bé, voldria aprofitar per preguntar-li 
a veure si tenen alguna proposta amb relació a la prostitució a la nostra ciutat, perquè 
per mi també és una conseqüència del turisme. I, per tant, m’agradaria saber si tenen 
alguna proposta en aquest sentit. 

L’altra és –ho vam comentar al senyor Berloso a la comissió informativa, ens va dir 
que ens ho aclariria– el tema de la Taula de Municipalització de l’Aigua. Ho va 
preguntar, de fet, el company Martí Terés. Nosaltres ens havíem apuntat per 
preguntar-ho, però, de fet, com que precisament ens va dir que ens ho confirmaria, 
doncs, agrairíem que ens informés si hi ha previst avançar aquesta reunió de la Taula 
de Municipalització de l’Aigua, que ens va dir que estava prevista fins a mitjans febrer. 
I ja li vam explicar que enteníem, doncs, que no era lògic, perquè el que deia la moció 
que vam aprovar, precisament, era que aquesta taula serviria per fer un seguiment i 
per anar treballant en aquesta línia, no només a nivell intern de l’Ajuntament, sinó 
també a nivell ciutadà. I, per tant, entenem que cal començar a treballar i una certa 
periodicitat d’aquestes reunions. 

I, en aquest sentit, també volíem, doncs, preguntar i demanar –de fet és un prec– que 
es porti al Ple de manera immediata i que es faci pública l’auditoria, que sabem que 
existeix, l’auditoria corresponent a les últimes anualitats amb relació a la gestió 
d’Agissa. Sabem que aquesta auditoria existeix i, llavors, voldríem que es portés de 
manera immediata al Ple. No entenem per què no s’ha portat a aquest Ple. I, per tant, 
voldríem demanar, doncs, disposar d’aquesta informació i disposar-ne al més aviat 
possible. 

També voldríem saber a veure si…, han rebut suposo, doncs, diverses propostes, les 
van fer públiques, i em consta que també els les han fetes arribar per part de l’entitat 
Mou-te en Bici amb relació al carril bici sota el viaducte, però també en altres espais, i 
saber, doncs, si han valorat aquestes propostes i si pensen fer alguna cosa, fer alguna 
modificació, tenir en compte les propostes que els han fet arribar. 

Finalment, ens consta que hi ha un punt de llum a la Rambla que no funciona i a 
conseqüència d’això hi ha també un desfibril·lador que no funciona, perquè depèn 
d’aquest punt de llum. Llavors, voldríem saber si en tenen constància i si pensen 
reparar-lo. 

Això és tot. Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Quatre 
preguntes. Una amb relació a la neteja de la muralla. Ens ha arribat per diferents fonts 
–que entenc que és un patrimoni complicat de fer-ne la neteja per les seves 
característiques–, però és cert que té racons i espais, doncs, que són fàcils d’embrutar 
i que tant el visitant com el ciutadà de Girona en pateix les conseqüències.  
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Després, la segona pregunta és amb relació a la web de transparència. Hem vist que 
s’hi van afegint continguts i que hi ha canvis, i d’això ens n’alegrem i, per tant, el 
felicitem. Però sí que és veritat que, per exemple, a l’apartat d’auditories els enllaços 
com a mínim a nosaltres no ens funcionaven. Crec que hi deu haver algun problema 
dels enllaços a les auditories que estan penjades a la web. Com a mínim jo ho he 
tornat a provar avui mateix i també em donava alguns problemes, eh?, vull dir, no dic 
que no hi siguin, però no és fàcil d’accedir-hi. Com a mínim, semblava que l’enllaç 
estava trencat. 

Amb relació al parc científic, hem pogut saber per la premsa que la junta de creditors 
es reunirà el 26 de gener, o sigui que s’ha ajornat aquesta junta. També hem vist que 
el Govern català va aprovar un crèdit, per dir-ho així, o un compromís de crèdit de 5 
milions d’euros per poder adquirir l’edifici de l’ICRA, per tant, té un compromís en ferm. 
Que la Diputació en el seu moment va fer un acord de ple amb relació també a 
l’aportació que s’havia compromès a fer i, per tant, complia, per dir-ho així, amb les 
exigències que demanava la universitat. I nosaltres voldríem saber, doncs, si d’alguna 
manera sembla que la pressió es trasllada sobre l’Ajuntament de Girona, quina és la 
decisió que prendrà l’Ajuntament amb relació als compromisos que se li demanaven 
des de la universitat, i, per tant, si amb aquell assabentat de decret ja n’hi havia prou o 
si es pensava fer algun altre pas amb relació al que es demanava des de la universitat 
a l’Ajuntament. 

I, per acabar, era reiterar també la petició que formulo al regidor Berloso amb relació a 
la taula de municipalització. Ens va explicar a la comissió informativa que aquesta 
taula l’enteníeu com una taula de seguiment de la comissió tècnica que s’havia 
constituït entre els tres ajuntaments. Però ens agrada també recordar que el 
compromís d’aquesta Taula per a la Municipalització de l’Aigua era una taula de debat 
on s’analitzarien diferents experiències, on es donaria participació a les entitats. Per 
tant, que no es limitaven els seus objectius només a fer un seguiment de la comissió 
tècnica, sinó que tenia uns objectius més amplis que l’estricte seguiment de la 
comissió tècnica que incloïen aquest debat polític, l’anàlisi d’altres experiències. I, per 
tant, que aquesta feina es pot fer igualment, malgrat que la comissió tècnica tot just 
s’hagi començat a posar a treballar i, per tant, que hi ha tota una sèrie de tasques a fer 
que no són només aquest estricte seguiment de la comissió d’intervenció tècnica. 
Sobretot també perquè ens sembla que a tot el debat sobre la municipalització cal 
donar-hi el màxim de transparència, i, per tant, com més obert es faci tot aquest 
procés i amb més participació, doncs, creiem que complirà millor els seus objectius, 
que són els que es van aprovar en aquella moció.  

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, jo 
tenia una pregunta i un prec per formular-los. La pregunta, de fet, l’ha formulat la 
companya Ester Costa, que era sobre l’estat dels terrenys que hi ha al voltant del 
Marta Mata. I, per tant, estarem amatents a la resposta. No la tornaré a formular. 

El prec, si bé s’ha expressat algun dels regidors en aquest aspecte, sí que m’agradaria 
formular-lo: miri, el passat 26 d’octubre assistia a la biblioteca Carles Rahola a l’acte 
d’inauguració de l’escola d’adults de Girona, amb el company Lluc Salellas. En el 
transcurs d’aquest, un dels alumnes, l’Isaac Pedrós, feia una intervenció que ens va 
copsar, i estic convençut que tant a en Lluc com a mi mateix. Ell és cec, és un alumne 
cec, i aquest alumne expressava el seu estupor que quan arribava al centre, i per la 
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manca de conserge, es trobava amb veritables dificultats per accedir a l’aulari. I aquí 
ve el prec: fins al juny del 2016, el consistori contribuïa al finançament de la 
contractació d’un conserge de matins. Sabem, i ho sé positivament perquè he parlat 
amb la Isabel Muradàs, la regidora d’Educació, que s’han fet gestions per tal de 
solucionar el problema, i que el tema econòmic en cap cas seria una rèmora per la 
solució. Però, tot i així, sé que hi ha dificultats, diguem-ne, serioses per resoldre el 
problema. Però sí que els demanaria que amb tot coratge entre tots, ja ho han vist, tots 
els grups hi estem d’acord, que s’hi trobin solucions imaginatives. Si us plau, busquem 
alguna solució imaginativa per donar una solució al problema. 

I, per cert, i aquí finalitzo, l’Isaac Pedrós, que avui estava aquí davant, és un alumne, 
l’alumne que he mencionat en aquesta intervenció, ha publicat un article al Diari de 
Girona, aquest article s’anomena Les discapacitats dels capacitats. Jo els recomano 
vivament que se’l llegeixin –vivament que se’l llegeixin–, perquè ell expressa com són 
d’invisibles –com són d’invisibles– les persones amb minusvalidesa per a la resta de 
les persones que afortunadament gaudim dels nostres cinc sentits. I en aquest article, 
si se’l llegeixen, veuran, per exemple, les dificultats que ha tingut en alguna de les 
dependències municipals. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Senyor Alcalà, abans ja li 
ho han preguntat, però el tema de la moció de Mou-te en Bici en quin moment està, si 
s’està desenvolupant o no. I si s’està registrant, si s’està portant algun tipus de control 
de les incidències dels ciclistes en el carril bici, no tant a les voreres i altres llocs, sinó 
durant el trajecte que fan en el carril bici. 

I, després, una pregunta amb relació al dia 6 de desembre, si hi ha pensat fer algun…, 
si tindrà alguna connotació especial, si es mantindrà o si estarà… Què s’ha pensat fer 
el dia 6 de desembre? 

Gràcies. 

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

Sra. Ma Mercè Roca Perich (ERC-MES):   Moltes gràcies. Per al senyor Carles 
Ribas, una pregunta sobre biblioteques i una altra de música en viu. 

Bé, biblioteques: el dia 14 de març d’aquest any un representant de les JERC va 
presentar una moció que demanava ajustar els serveis bibliotecaris a les necessitats 
reals que tenen els estudiants, demanaven més hores, un horari més extens; 
demanaven també més espais per a tots els estudiants gironins que ho necessiten, no 
només per als universitaris en època d’exàmens. 

Recordi, senyor Ribas, que la moció va ser aprovada per unanimitat, però ja fa vuit 
mesos d’aquesta moció, no hi ha hagut cap canvi en els horaris; volem saber en quin 
estat es troba la demanda. Una demanda que, ho repeteixo, tothom en aquell moment 
li va semblar molt interessant i que, per tant, doncs, es va aprovar per unanimitat. 

I pel que fa a la música en viu, nosaltres vàrem presentar una pregunta –que vostès 
ens varen contestar el setembre– en què demanàvem que valorés unes propostes que 
li havíem fet arribar, que ens expliqués el treball que estaven fent amb el Grup de la 
CUP i li dèiem que a nosaltres, doncs, ens interessava també de ser-hi, perquè és un 
tema que ens preocupa, que ens interessa molt. I ens va dir: «S’està definint el 
projecte i s’incorpora alguna demanda sortida de les reunions del PEC.» Li reiterem la 
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pregunta: quines de les nostres propostes vostès podrien tenir en consideració? 
Recordi que les nostres propostes anaven en la línia d’impulsar canvis en la normativa, 
de plantejar línies de subvencions per insonoritzar els locals i de pensar accions 
enfocades al descans i al benestar dels veïns.  

Gràcies. 

Una pregunta sobre una moció sobre horaris europeus, suposo que és per a la 
regidora Glòria Plana, eh?, una altra moció també aprovada aquí en aquest Ple per 
unanimitat quan encara hi havia d’alcalde el molt honorable president. Era una moció 
en què nosaltres demanàvem que s’organitzés a Girona un dia d’horaris europeus, és 
a dir, doncs, un dia en què la majoria d’establiments fessin una jornada compactada i 
flexible. L’objectiu era començar a fer pedagogia entre la població dels avantatges 
d’això que en diem el canvi horari o la reforma horària. 

Des que vam aprovar aquella moció fins avui, des de l’octubre, ara fa un any, fins avui, 
tot això del canvi horari ha avançat molt i ha avançat per molt bon camí: hi ha hagut 
moltes i moltes iniciatives, s’hi han adherit moltíssimes ciutats. Però Girona ens 
sembla que no o que no del tot.  

Divendres passat érem quatre regidors d’aquest Ajuntament en una conferència, el 
senyor Fabián Mohedano va tornar a fer la seva conferència, que sempre és la 
mateixa i cada vegada és més extensa i més interessant. I vostè, doncs, va donar la 
benvinguda i va dir literalment: «Girona sempre ha apostat per la reforma horària.» I va 
explicar que en el marc de l’Agència de Promoció Econòmica les empreses 
intercanvien experiències per adaptar-se als nous horaris. La pregunta que fem és: 
una d’aquestes experiències no podria ser aquesta moció? És a dir, una experiència 
més, pensen vostès donar compliment a aquesta moció i, per tant, doncs, que 
aquestes empreses tinguin una experiència més per poder discutir tot aquest tema?  

Gràcies. 

Una pregunta per al regidor Berloso. Primer de tot, abans de fer la pregunta, voldríem 
agrair-li a vostè i als tècnics del seu departament la resposta que ens han donat per 
escrit amb relació al grau de compliment d’una nostra moció que també es va aprovar 
per unanimitat sobre la protecció dels animals. La resposta era molt completa, o sigui 
que moltes gràcies. 

Però ens ha quedat una cosa per saber, que és la pregunta que faig: quan pensen 
iniciar les campanyes d’empadronament i cens de gossos?, que era una dada i una 
data que en aquesta moció no hi era. 

I, per acabar, una pregunta a la senyora alcaldessa, una pregunta que ve arran de les 
declaracions sobre els terrenys que l’Ajuntament de Girona ha posat a disposició de la 
Generalitat per construir a Domeny el nou Trueta, eh? La pregunta que li fem i també 
una mica el plany que fem és per què en un tema tan important com aquest vostè 
abans de fer-ho públic no l’ha consensuat amb els municipis de l’àrea metropolitana. 
Existeix un òrgan que és Àrea Metropolitana Estratègica del Gironès. Nosaltres 
pensem, a més a més, que Girona ha de liderar aquest tema, i una manera de liderar, 
doncs, és parlar, consensuar, pactar amb tots els municipis, i pensem que no ho ha 
fet.  

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, començarem a donar resposta. Crec que la primera de les respostes ja va 
directe a la regidora Eva Palau, veritat que no em deixo…? Senyora Palau, endavant. 
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Sra. Eva Palau Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bàsicament les preguntes són 
del senyor Salellas. La primera, la veritat, no l’he entès, això dels cartells, si m’ho 
torna… Li ho dic de veritat, és que… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):   Hi ha una crítica per part de les 
entitats que organitzen les fires populars que el suport d’aquest any ha sigut menor al 
que hi havia hagut altres anys. Algunes ja les sap perquè les hem parlat i altres també, 
doncs, per exemple, en el tema dels cartells, que en anteriors ocasions s’havien pagat 
des de l’Ajuntament i enguany no. 

Sra. Eva Palau Gil (CiU): D’acord. El tema dels cartells ara en aquest moment ho 
desconec, li ho miraré i li respondré. 

El tema de les entitats, amb les que en principi semblava que hi havia algun problema, 
em vaig reunir amb elles i jo crec que ho vam reconduir. Si de cas me passa nom i 
cognoms de les entitats que estan disgustades o enfadades amb mi i intentaré, doncs, 
a veure què va passar i si hi puc parlar, intentaré, si més no, solucionar el malestar 
que puguin tenir. 

Respecte al tema barraques, li he de dir que com a principiant en aquesta àrea, és 
complicat, és complicat agafar un terme mig amb barraques. I vostès ho saben com a 
usuaris i com a proveïdors, no?, gairebé. 

Es va fer una reunió… (remor de veus) Proveïdors en el bon sentit, a veure, jo també, 
eh? A veure, abans de començar fires, diria que va ser un dimecres, es va fer una 
reunió amb tots els que van venir representants de cada una de les barraques una 
mica per llegir el decàleg, no?, de tot el que s’havia de tenir en consideració per 
respecte a tothom que estava tots aquells dies allà treballant i fent les seves tasques. I 
un dels temes en el qual es va insistir moltíssim –evidentment, la venda d’alcohol a 
menors, etcètera–, el tema del so. Inclús estava per escrit, eh? Vam parlar que es 
podia permetre 70 decibels, vam pactar que serien una mica més, perquè 70 decibels, 
doncs, segons on estàs orientat i tot és fluix i més en aquells moments en què hi ha 
bastant gent. Al final vam arribar fins a 80, d’acord?  

Com vostès ja saben, arriba un moment que hi ha com una lluita de barraca i barraca a 
veure qui…, o sigui, avui puges tu més el volum, demà el pujo jo, jo m’enfado, tu 
t’enfades. Ens van arribar queixes de diferents barraques que la del veí cridava més 
que ell, no? 

El que vàrem fer és, el dimecres dia 2, dos tècnics i jo mateixa vam anar barraca per 
barraca…, vam convocar la gent de les barraques, vam anar barraca per barraca a fer 
mesura dels seus equips de so i de fins a on arribava el seu so. I no sancionant ni molt 
menys, només dient: «Doncs, guaita, heu de baixar fins a aquest nivell per tal de no 
passar-vos del nivell que havíem pactat.» És el que es va fer. En cap moment es va 
posar cap sanció. 

I també arran d’això s’aprèn, dels errors s’aprèn. I sí que ja m’he compromès a fer, si 
encara sóc la regidora de Dinamització a les properes fires, doncs –sí, perquè, clar, 
falta un any, eh?, per sort meva falta un any–, el que sí que es farà, vam quedar amb 
els tècnics, és que el primer dia abans de començar fires, que ja hi ha totes les 
barraques posades, passarem a fer això, mesurar el so, i que cadascú sàpiga com han 
de tenir equilibrats els seus equips per no molestar els uns als altres.  

No sé quines altres activitats més van tenir problemes a fer les barraques, ho 
desconec perquè no m’ha arribat.  

I em sembla que no hi havia res més per a mi. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Ribas… 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Respecte al Pla 
d’autoprotecció, jo li puc contestar només en una vessant, que és la vessant de l’inici 
de les obres per a les sortides d’emergència, que –com ha informat l’alcaldessa– 
properament tenim la reunió el dia 24, per tant, hem d’esperar que s’iniciaran en breu i, 
per tant, es finalitzaran les tasques pròpies de construcció de les sortides 
d’emergència. 

I amb referència a l’altra qüestió del Pla d’autoprotecció, que afecta més aviat a 
bombers, que és la discussió sobre el tema del radio…, no em vull equivocar, del 
radiocontrol o no sé com es diu exactament, la freqüència que s’emprarà en cas 
d’emergència. Sé que està per bon camí i que la qüestió està a punt de ser resolta. 

Respecte al trist episodi, que, a més, l’alcaldessa i jo vam poder viure en la biblioteca 
Carles Rahola, en el qual jo després em vaig quedar per donar suport al director de 
Cultura de la Generalitat, el senyor Francesc Ten, sobretot en el moment complex que 
és la retirada del cadàver, els he de dir que, clar, és un ens que depèn de la 
Generalitat directament i que tot se tramita des de la Generalitat i nosaltres no hi tenim 
intervenció. Nosaltres ens hem posat a disposició de la directora de la biblioteca per a 
qualsevol cosa. L’alcaldessa va reaccionar de seguida i va enviar els agents per a 
suport psicològic en aquell moment per a tots els treballadors. I estem a la seva 
disposició a fi i efecte de si els podem ajudar en alguna cosa. 

Si necessita més informació, em puc posar en contacte amb el director a fi i efecte de 
poder-los-la proporcionar, però, vull dir, que se’ns escapa una mica de les nostres 
funcions. 

Respecte a les dues preguntes en matèria de biblioteques, com bé deu saber, no 
només van entrar la petició, sinó que es van reunir amb els tècnics de biblioteques, 
que els van expressar exactament quines problemàtiques hi havia amb referència a 
augmentar l’horari i obrir nous espais. I som nosaltres ara els que estem a l’espera de 
la seva resposta de la informació que els vam donar. Jo potser és un malentès, és a 
dir, els tornarem a convocar. Es van asseure amb nosaltres –jo també vaig ser present 
a part de la reunió–, el senyor Artur Iscla es va reunir amb ells, van estar debatent. 
Se’ls va donar la informació i havíem d’esperar una mica de retorn. Si no ha estat així, 
no acuso a ningú, eh?, nosaltres estàvem esperant més el retorn. Per tant, tornarem a 
convocar-los i tornarem a parlar amb ells. 

Respecte a la música en viu o, com jo l’he definit, càpsules musicals en els bars, és 
una qüestió que topa amb dos elements que estem tractant per separat: un que jo crec 
que és molt problemàtic i que transcendeix de la normativa pròpiament de 
l’Ajuntament, i és que vaig estar reunit amb el sindicat…, bé, jo el defineixo sindicat, és 
una cooperativa de músics. Vaig estar reunit fa molt pocs dies amb ells, perquè hi ha 
la problemàtica sobretot del músic il·legal, del músic no legal, el que no està donat 
d’alta. Aquesta cooperativa està funcionant molt bé, tenen tres mil associats en el 
moment actual, i estem treballant com incardinar-ho en el treball d’aquesta futura 
ordenança. Que després topa amb l’altre problema, que és l’horari i els veïns i la 
normativa que estem establint. 

Aquí els tècnics que estan designats, em sembla que és la primera setmana de 
desembre hi ha una reunió convocada i ens sembla que han d’estar convocats ja 
vostès mateixos, els dos grups, i ho obro a la resta que vulguin participar en aquest 
debat, eh? Però que ja la idea era plantejar-los una proposta que demanaven, que hi 
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ha el problema també del so, amb el mapa de so de la ciutat de Girona, i que haurem 
d’anar treballant de mica en mica. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs Vázquez (CiU): Sí, gràcies, alcaldessa. La pregunta de 
l’escola Marta Mata, en tot cas, em sembla que seria millor que respongués el regidor 
Eduard Berloso, pel tema de la neteja. 

Quant al tema de la pregunta, em sembla que…, no sé qui l’ha manifestat ara, de la 
CUP, disculpeu, i en Pere Albertí amb relació al tema de l’escola d’adults, tal com em 
vaig comprometre en la reunió que vaig fer divendres en la comissió que té constituïda 
l’escola pel tema de la problemàtica del conserge, estem fent una proposta. Nosaltres 
ja tenim una preparada una proposta, que està revisant Secretaria, per tal de poder-la 
enviar al departament aquesta setmana. 

També, en tot cas, insistir que jo vaig assistir en nom del consistori a l’acte central de 
la tarda de celebració del quarantè aniversari de l’escola i al meu costat estava 
assegut el senyor Josep Polanco, director dels Serveis Territorials. 

Gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU): Sí, amb referència a la petició que feia la senyora 
Roca de donar compliment al dia de l’horari europeu, el compromís nostre sap 
perfectament que hi és en el tema de la reforma horària. Vam començar amb el Pacte 
per al compromís de puntualitat, el segell de puntualitat, vàrem crear –que vostè era 
també en aquesta reunió– la Xarxa per a la reforma horària. En aquesta xarxa ja hi 
estem treballant per fer unes proves pilot en determinades empreses. Costa perquè les 
empreses són una mica reticents a fer segons quins canvis, però ara jo crec que ja 
tenim unes set empreses que estan disposades a fer aquests plans pilot, que 
explicarem properament en una reunió que reunirem ara a principis de desembre. Si 
no és a finals de novembre, serà a principis de desembre. I, per descomptat, podem 
proposar tirar endavant la moció que va presentar i fer un dia de l’horari europeu. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, en resposta al que em preguntava el 
senyor Lluc Salellas sobre les ponències de pobresa energètica, si no hi vàrem assistir 
com a ponents és perquè no se’ns va convidar, cosa que en pobresa energètica li haig 
de dir que considero normal, ja que no acumulem cap mena d’experiència. 
Habitualment, en aquestes trobades el que s’expliquen són bones pràctiques. Igual 
que en matèria d’habitatge sí que hem estat convidats i hem explicat experiències que 
hem tingut des de l’àrea, aquí hi vàrem anar com a oients; no jo mateixa com a 
regidora, sinó tècnics de l’Oficina Municipal d’Habitatge.  

I respecte a les revisions dels treballadors, en poques setmanes, a partir del mes de 
gener, s’iniciaran aquelles revisions que són preceptives de fer de forma anual, per 
tant, començarem per les brigades, per donar-li més informació, i a continuació, doncs, 
aniran les següents. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Eduard Berloso… 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. A la senyora 
Pujola, respecte al calendari de neteja, dir-li que tots els barris –tots els barris– tenen 
ja de fa setmanes, vull dir, aquest calendari, els dies que passen a netejar, els 
diferents tipus de neteja… O sigui que ho tenen tot, tots els barris –tots els barris. Per 
tant, vull dir, ja el tenen. 

Després, evidentment que nosaltres estem fent, diguem-ne, un seguiment d’aquest 
calendari. Recordar-los, i crec que en un ple ja o el alguna comissió informativa ho 
vaig manifestar, vull dir, que hi havia quatre sectors de la ciutat de Girona que no 
estaven contractats. Per tant, veritablement, doncs, per poder atendre aquests sectors 
alguns altres espais no quedaven de la forma que havien de quedar. 

No comparteixo el que li han manifestat o vostè com a experiència pròpia que Girona 
està bruta. En tot cas sí que es pot millorar la neteja, però el que li manifesto, hi ha una 
empresa contractada de control de qualitat de neteja de la ciutat i als informes 
setmanals que així ens fa arribar, vull dir, està millorant el nivell de neteja de la ciutat. 

I, després, aquí tenim una qüestió que és el civisme i que aquest també s’han de fer 
campanyes i també treballarem sobre aquesta qüestió. 

Al senyor Granados, respecte que no es contesta la bústia d’avisos: és cert que des de 
fa uns quinze-vint dies, vull dir, que la persona que ho portava ha estat de baixa, eh?, i 
que sí que veritablement no hi ha hagut la resposta que estaven acostumats, tota la 
ciutadania, a tindre-la, que era pràcticament immediata. En aquest moment, ja hi ha 
una nova persona i crec que en pocs dies ha de quedar resolta aquesta qüestió. 

A la senyora Costa, quant a un permís que van demanar la coordinadora de no 
governamentals per fer unes activitats a la plaça Independència, vull dir, doncs, 
aquesta és una plaça que està molt castigada, diguem-ne, amb diferents actes, llavors, 
es va considerar que…, i se’ls va donar alternatives al voltant de la plaça 
Independència i el permís per poder fer l’actuació o la concentració o la informació, no 
ho sé en aquest moment, per a la qual van demanar el permís. Permís en varen tindre; 
no, a la plaça Independència, com molts altres, senyor Lluc Salellas, com molts altres 
–ho dic pels gestos que fa–, com molts altres permisos, doncs, no es donen que també 
demanen, diferents associacions no governamentals, poder fer activitats a la plaça 
Independència. 

Quant a la neteja dels voltants del col·legi Marta Mata, és cert –és cert–, vull dir, que 
va haver-hi un avís que no estava suficientment net, però no era de neteja, diguem-ne, 
diària, sinó per excrements de gossos. I aquest és un problema que tenim molt greu a 
la ciutat i que estem treballant sobre el tema. 

Senyora Pèlach, respecte a la Taula de Municipalització de l’Aigua, és cert, vull dir, 
que dilluns passat a la comissió informativa, doncs, el senyor Martí Terés es va 
interessar per aquesta taula. Crec recordar que vaig informar que en el moment en 
què es va constituir la taula tècnica, perquè legalment… Recordem que aquesta taula 
per a la municipalització ja havia tingut activitat, la vàrem tornar a reprendre, només 
vàrem tindre una reunió. Llavors, els serveis, diguem-ne, de la casa, Intervenció i 
Secretaria, varen dir que per a la municipalització hi havia d’haver una comissió 
tècnica, que era la que hauria de treballar, diguem-ne, per tindre tota la informació, tots 
els detalls per poder, si així es considerava, municipalitzar això de l’aigua. I crec que 
aquí quan se va aprovar aquesta comissió, a la vegada varen dir que la taula aquella 
que existia –estic ara parlant una mica de memòria–, vull dir, passaria a ser una taula 
de seguiment que es reuniria trimestralment i que es convocaria, en tot cas…, que es 



 

  101

composaria pels representants de diferents grups polítics més, diguem-ne, el regidor, 
que en aquest cas és un servidor, i que es reuniria trimestralment i, després, vull dir, si 
s’entengués que alguna altra vegada fos necessari. 

Els vaig dir que, diguem-ne, la demanda, que és la mateixa que ha recordat vostè avui, 
que és certa, que ho havia de veure, preguntar i consultar, diguem-ne, al grup de 
govern, i que els contestaria alguna cosa. Era dilluns passat, no he tingut encara 
l’ocasió de parlar-ho amb govern i, evidentment, ja els contestaré el que se decideixi a 
aquest respecte. 

Senyor Terés, ha preguntat per la qüestió de la neteja de la muralla: veritablement, el 
mes de març de…, o sigui, la neteja de la muralla, com altres, diguem-ne, espais de la 
ciutat de Girona, està encomanada i contractada a empreses del tercer sector 
principalment, no? Aquesta també, vull dir, està contractada a una empresa d’aquest 
tipus. Es feia una neteja setmanal. El març d’aquest any es va passar d’una neteja 
setmanal a dues i de moment els pressupostos són els que hi ha i no podem fer-hi 
més que això. Tornem a tindre allà també un problema de civisme, eh?, que, en tot 
cas, no únicament i exclusivament és un problema de neteja, que sí, però també de 
civisme. I que, en tot cas, vull dir, també amb la regidora Sílvia Paneque estem tractant 
en aquest sentit per la qüestió de la policia. 

I la taula de la municipalització crec que li ha quedat contestat amb el que daixò. 

Al senyor Albertí, també respecte a l’escola Marta Mata, vull dir, doncs, crec que 
també ha quedat contestat. 

Després, la senyora Roca pregunta que vejam quan s’iniciaria la campanya aquesta 
de sensibilització per recordar l’empadronament, el «xipat» dels gossos i tot això. Miri, 
vull dir, sí, la tenim, està en cartera; el que sí passa en aquest moment estem, doncs, 
molt dedicats a la qüestió del contracte de la neteja, atès que s’ha, d’alguna manera, 
de començar ara l’any 2017 i s’està fent tot aquest daixò. 

Per altra banda, tenim un problema de reciclatge, sobretot, vull dir, per establiments 
d’hostaleria, bars i tal aquí en el Barri Vell. Hem deixat passar l’estiu, hem fet diferents 
reunions, ja una amb el sector d’aquí de l’Onyar mirant cap al Ter, de mà dreta, dels 
establiments de restauració, i l’altre dia, la setmana passada, la vàrem fer amb els de 
la banda esquerra, a fi i efecte de trobar una solució perquè ells col·lapsen els 
contenidors. Aquí sabeu que se fa amb aquells contenidors que se posen a una hora 
determinada, incompleixen i tal. Per tant, doncs, hem fet una reunió, hem arribat a uns 
acords i ara els han de posar a la pràctica. 

També tenim la qüestió, en la qual es va arribar també a un acord, vull dir, del porta a 
porta a Sant Daniel. Estem acabant tot això. I immediatament ens posarem, diguem-
ne, amb la qüestió de crear aquesta, diguem-ne, campanya.         

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

Sra. Ma Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, pel que fa a l’auditoria 
–no sé si m’ho ha preguntat en Lluc–, pel que fa a l’auditoria d’Agissa dir que vostès 
saben que nosaltres quan vàrem entrar l’any 2012 ja vàrem demanar auditories, no 
només la d’aigües, vàrem demanar diverses auditories, l’alcalde així ho va demanar a 
l’interventor. I, per tant, estem totalment d’acord com a govern que es facin auditories, 
auditories operatives, perquè fins ara es feien financeres. Però entenem que les 
auditories operatives arriben més al fons de la qüestió, i, per tant, hi estem totalment 
d’acord. Una cosa és que l’equip de govern hi estiguem d’acord, i realment així s’ha fet 
saber a l’interventor, i que ens mostrem, evidentment, favorables i una altra cosa és 



 

  102

imposar els terminis a l’interventor. L’interventor, ell estableix quins són els seus 
terminis en les auditories. Sabeu que aquestes auditories es fan de manera externa, 
per tant, hi ha una empresa que és realment qui les està fent. Però l’empresa, 
l’auditoria de l’empresa no serviria absolutament de res si llavors no són validades i no 
són ratificades per l’interventor, que és qui se les ha de mirar, tornar a estudiar 
realment i veure si realment hi ha està d’acord i emetre ell el seu informe.  

I que actualment dir que hi ha cinc auditories que estan en marxa: tres d’aigües, una 
d’escombraries i l’altra de Trargisa. I, per tant, jo el que no puc fer és imposar els 
terminis a l’interventor, ja que en la funció  interventora ell ens dirà exactament quan 
podem tots els regidors portar a ple l’auditoria i poder tenir coneixement d’aquesta 
auditoria.  

I, per tant, jo crec que l’interventor ja és coneixedor aquí que vostè té aquesta 
demanda, però jo crec que també ell està en el seu dret de poder emetre l’auditoria 
quan realment se senti segur i clar del que realment està informant, que s’ho ha pogut 
estudiar de manera correcta i de manera bé. Per tant, com més aviat possible, suposo 
que l’interventor ens donarà l’auditoria perquè sigui estudiada i analitzada per tots 
nosaltres. 

Pel que fa a les…, bé, parlàveu dels enllaços de les auditories –el senyor Terés–, dir 
que estem treballant en la web de la transparència. No sé si l’heu anada seguint, però 
veieu que hi ha canvis, hi estem treballant constantment. Avui, per exemple –és 
casualitat, eh?, no perquè hi hagi el Ple–, hem tingut una reunió, perquè tenim 
reunions periòdiques amb les persones que estan fent els canvis i el secretari i jo, per 
tal de fer un seguiment de com va la web de la transparència. S’ha de complir una 
normativa, la tenim pràcticament acabada i completa. Ens falta posar a la web de 
transparència els convenis, les subvencions i les cartes de servei. Els convenis s’estan 
analitzant, perquè són complicats, perquè, bé, no volem posar convenis que siguin 
caducats, sinó que siguin actuals. I n’hi ha moltíssims. I, per tant, hi ha molta feina al 
darrere. Hi estem treballant. 

I pel que fa a la de l’auditoria, per què aquest enllaç no funciona, doncs, no ho sé, avui 
s’han fet canvis i potser no funciona per això.  

Però jo els dic que s’hi està treballant i dia a dia aniran veient canvis al respecte. Bé, ja 
els han estat veient fins ara. Per tant, hi estem treballant. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Alcalà… 

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU):  Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En resposta a 
la senyora Pujola sobre aquest escrit que, efectivament, el dia 19 d’octubre va entrar 
per registre, que no se li ha donat resposta, m’excuso perquè l’havia d’haver contestat. 
Però, en tot cas, aprofito ara per dir-li-ho: vostè en aquest escrit demanava que…, 
parlava dels carrils bici que es van fer en aquella zona i que ara s’acaben de fer a la 
part del Trueta, però vostè, en concret, amb tota la raó, pregunta que què es farà amb 
una nova vorera per arribar a l’Hospital Trueta. De fet, allà no existeix vorera, no 
només a l’avinguda de França, tampoc al carrer Font de l’Abat, que és el següent, o el 
que està més cap a la zona de Taialà, a l’avinguda Josep Tarradellas. En aquests 
carrers, doncs, hi ha deficiències greus en el que és l’accessibilitat de vianants. Ho 
tenim pendent, és un tema que tenim pendent i que sabem que hem de resoldre. 
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A la senyora Costa, sobre el Pla integral de Sant Narcís, de fet, hi estem treballant. Ja 
fa temps que hi treballem. Ara ja tenim el que és l’estructura bàsica d’organització. Les 
àrees i serveis municipals implicats també tenim definida la composició del plenari. 

També tenim un calendari, ara actualment ens trobaríem al setembre-desembre, que 
és la definició dels compromisos inicials; punt 2, que seria la planificació inicial, i el 
tercer és la diagnosi. A primers d’any, ja començarem a identificar les necessitats 
potencials i propostes. A partir d’aquí hem de tenir les reunions, que ja n’hem anat 
tenint, fins i tot hi ha associacions de veïns que ens han demanat informació i des dels 
serveis tècnics els l’han anat facilitant, a les entitats dels barris. I anirem implicant. 

Hi ha una fase en què s’aniran incorporant vostès, que ja serà també molt aviat, eh?, 
perquè aquesta informació l’han de tenir ja. 

El senyor Salellas preguntava sobre el tema de la urbanització de la plaça Espanya. 
Efectivament, es va comentar que seria convenient fer un procés participatiu; ara bé, 
estem parlant d’un espai on, ja s’ha dit anteriorment, perquè ha sortit en aquest Ple, hi 
ha una part important d’un terreny privat. Després, també hi ha un terreny que és 
d’Adif i també hi ha terrenys que són municipals. Fonamentalment, els reptes que 
tenim a la plaça d’Espanya són ordenar l’estació de Girocleta que tenim allà, càrregues 
i descàrregues i carrils de circulació. Queda poca cosa. Fonamentalment, hi ha molta 
qüestió que és tècnica. Evidentment, una vegada tinguem dibuixat com ho podem 
encabir, farem participar i explicarem als veïns sobre un projecte en el qual els tècnics 
hagin treballat. 

El procés participatiu, penso el que és la plaça Espanya no dóna per a tant; una altra 
qüestió és que parléssim d’estendre’l més cap a la part que han de construir. Però el 
que és la plaça és aquesta zona que jo li comentava. 

També em comentava sobre el tema de les queixes i els problemes que hi ha amb el 
Forn de Sant Antoni. Ho estem seguint, ja fa mesos que…, bé, parlo d’anys, eh?, jo 
des que sóc aquí fa mesos que estem parlant, tenim contactes a través, en concret, 
d’una sola persona, i tenim reunions. També hi participa el defensor del ciutadà i 
també hi treballa l’Àrea de Seguretat. Ho estem seguint, el Forn de Sant Antoni, com 
treballem altres aspectes, establiments que ens generen conflictes sobretot de 
convivència a l’entorn. 

El tema de Mou-te en Bici, em preguntaven dues persones, d’Esquerra-MES i, 
després… Preguntava sobre el tema de…, bé, sí, de les queixes que ens havien fet 
arribar. De fet, tenim reunions periòdiques. També vàrem parlar d’establir un calendari, 
no el tenim encara pactat, aquest calendari, però sempre hem dit que hem de fer-ho. 
Els haig de dir, i aprofito per comentar-ho, que em varen venir farà qüestió d’un mes, 
mes i mig possiblement, ben justet, amb un dossier de tots els defectes que tenia el 
carril de sota el viaducte, curiosament, aquest carril bici està en obres. Per tant, jo vaig 
dir, home, que potser per un tema de respecte fins i tot als treballadors i als tècnics 
que estan treballant en aquest carril que tinguessin una mica de paciència, que 
parléssim, que em sembla molt bé. Perquè ells, a més a més, varen veure el projecte. 
Aleshores, aquest projecte s’està desenvolupant i s’està treballant. Que presentessin 
el dossier, bé, molt bé, el tenim en compte, només faltaria, perquè sempre hi ha coses 
a millorar. De fet, ja hem detectat, i s’estan solucionant, aspectes que en un principi no 
es varen observar. S’està treballant. 

Però tampoc podem fer totes les actuacions perquè s’està treballant sobre el projecte i 
fins que no estigui recepcionat… I aquí contesto el senyor Calvo, me demanava una 
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valoració: la valoració és que la gent ja l’està utilitzant, però que el carril encara no 
està, falten elements de seguretat, que s’hi està treballant. 

I, després, m’ha agradat molt, perquè avui he vist un comentari d’un component de la 
plataforma de Mou-te en Bici en què demanava, està quedant molt bé, però aquí 
s’haurà d’anar sobretot amb molt de civisme, amb molt de respecte. Però jo penso –el 
senyor Berloso també parlava d’això, de civisme i respecte– que això s’ha d’estendre a 
tota la ciutat. No entraré en més detalls sobre això. 

Sobre el tema de la moció que ens varen presentar, nosaltres hi vàrem donar 
recolzament, eh?, però estem prioritzant. Jo crec que és molt important la tasca que 
estem fent de fer les vies principals i treballar els aspectes més grans i, després, 
escolti’m, si a un esglaó hi ha dos centímetres i allò molesta, doncs, sí, d’acord que ho 
hem de fer. I la moció ho deia i sí que ho farem. Però penso que és més important 
desenvolupar tota aquesta xarxa. 

Dir-los que a mitjans de la setmana que ve, si no hi ha cap entrebanc, doncs, ja 
començaran a fer el carril bici del tram que connecta des del carrer Nou fins al tram 
que falta de Santa Eugènia, que també es va criticar perquè quedava inacabat; 
quedava inacabat perquè tenia una continuació. I si no hi ha cap problema, doncs, a 
partir de mitjans de la setmana que ve ja es començaran aquestes obres. 

Referent al comentari…, bé, abans d’entrar a això del comentari, s’ha parlat del punt 
de llum de la Rambla: aquest punt de llum de la Rambla, hi havia un quadre que era 
de l’Associació de Comerciants, l’Associació de Comerciants va donar-lo de baixa i ara 
no existeix. Segons tinc entès jo, fins i tot el desfibril·lador ara ja no hi és, no hi és 
perquè no té alimentació. Aleshores, haurem de gestionar des de l’Ajuntament com ho 
fem. Però, bé, un quadre perquè sigui fix hem de mirar de la manera com ho hem de 
fer. 

Referent a l’escrit aquest que va fer el senyor Isaac Pedrós, està molt bé l’escrit i ho 
comparteixo pràcticament tot. Ara bé, només parlaré…, bé, a part que a aquest senyor 
jo l’he contestat per correu algun correu que ha enviat, se l’atén a l’Àrea de Mobilitat, 
treballem amb l’àrea de l’ONCE. A més, feia uns dies que havíem parlat amb la 
directiva de l’ONCE i hi tenim contactes. Hem après molt d’aquest senyor, però jo 
penso que és recomanable aquest escrit que va fer al diari perquè tots prenguem 
consciència de les dificultats que tenen aquestes persones. Ara bé, vostè ha parlat de 
les dificultats que va tenir amb els serveis municipals de l’Àrea de Mobilitat, en concret, 
i li llegiré el que deia aquest senyor en aquest escrit. Diu: «Com és possible que una 
senyora, per anomenar-la d’alguna manera, que treballa al taulell de Mobilitat se li 
acosti una amiga meva que, com jo, duu bastó blanc, i no per gust, naturalment, i 
després de demanar-li que l’ajudi a omplir el formulari, aquesta senyora sigui tan cruel 
i respongui amb paraules fora de lloc al seu reclam que provoquin les llàgrimes de la 
meva amiga.» Li haig de dir que de les tres persones que hi ha allà n’hi havia dues, jo 
ho vaig preguntar, però vaig preguntar a posteriori, perquè ho vaig veure a la tarda i 
l’endemà vaig preguntar, però ja a la mateixa tarda una de les treballadores va 
contestar per la mateixa xarxa del Facebook dient: «Jo estava allà i la meva companya 
la resposta que li va dir a aquesta senyora era: “Esperi un moment que estic atenent a 
aquestes senyores i ara estaré per vostè.”» No explicaré la resposta que va fer 
aquesta senyora a aquesta treballadora. I els ho puc dir, i dic davant del Ple que poso 
la mà al foc per aquestes treballadores municipals. 

Moltes gràcies.    
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, bé, ja 
estem arribant al final. Permetin-me que contesti un parell de preguntes que se m’han 
fet directament a mi com a alcaldessa. En primer lloc, me referiré breument al tema de 
les banderes, tot i que en aquest cas suposo que la resposta ja la tenen. De totes 
formes, a mi m’agradaria aclarir el següent: coincideixo absolutament en el motiu de la 
queixa, en aquest cas, que la CUP –si ells manifesten que van ser els que van 
despenjar aquella bandera–, coincideixo absolutament en la condemna de les 
resolucions injustes que estan havent-hi darrerament per part de la «justícia», entre 
cometes, de l’Estat espanyol. Per tant, en aquest sentit, he de dir que coincideixo 
absolutament en el sentit de la protesta o de l’acte simbòlic de protesta. Per tant, aquí 
no me n’escapo. Ho dic perquè quan vostès, tant vostè com la senyora Pujola, han dit 
en diverses ocasions: «I, escolti, i no digui que…» o «em digui la veritat», jo no me 
n’he amagat mai: crec absolutament que és injust, crec absolutament que no té res de 
democràtic el que està fent l’Estat espanyol, crec que la protesta és absolutament 
vàlida i correcta i que jo m’hi sumo, d’acord? Per tant, crec que ho deixo ben clar, ho 
dic perquè no me tornin a dir si deixo clares o no deixo clares les coses: coincideixo 
absolutament en això.  

I coincideixo absolutament que cal que es protegeixin els càrrecs electes dels atacs 
contra la democràcia i contra la seva llibertat d’expressió, etcètera. Però jo no sé si cal 
que a cada Ple vostès me preguntin el mateix i jo torni a dir… Perquè ara hauria 
d’agafar el Ple de l’últim mes i és que vaig dir això mateix. Puc anar canviant les 
paraules, però li diré exactament el mateix. En fi, ho corroboro un altre cop. 

Un tema diferent, és cert, que possiblement el tema de les banderes el veiem una mica 
diferent; això és cert, tot i que coincidim en el fons absolut, possiblement en la forma a 
vegades no acabem de coincidir, quant al procés –en altres coses no coincidim gens–, 
quant al procés no acabem de coincidir. I és que, sincerament, crec que posant i 
traient banderes no aconseguim la independència, no l’aconseguirem així. Això també 
ho he de reconèixer, i per això, jo no he autoritzat o no he demanat que es retiri la 
bandera espanyola, perquè penso que hi ha altres fórmules de fer diferents, com la 
que acabo d’utilitzar ara, que és en el Ple d’aquest consistori expressar i condemnar, 
el que he fet i tal com ho he fet ara. I possiblement la fórmula que a vegades utilitzen 
altres persones, doncs, possiblement a mi no em sembli o al nostre grup no ens sembli 
la més adequada, sobretot perquè –i ara potser me dirigeixo més a vostès– nosaltres 
creiem que és molt important mantenir la imatge d’unitat, no?, com, per exemple, la 
que es va mantenir ahir al migdia a Barcelona, que érem alguns regidors allà a l’acte 
que es va fer a Barcelona en defensa dels càrrecs electes, no? 

I jo crec que aquests temes de les banderes o d’altres, doncs, a vegades ens distreuen 
de l’objectiu final. Crec, a més que ja s’ha fet en moltes ocasions, ja quasi que no té ni 
el valor, sincerament. I, per tant, en aquest sentit, nosaltres no estarem en aquest 
tema, però no perquè no recolzem i coincidim absolutament cent per cent –i, per tant, 
també, ja ho poden fer constar si també ens han de denunciar on calgui–, però que en 
el tema de bandera, doncs, és cert que potser nosaltres no hi jugaríem. D’acord? 

En el tema de la Fundació Princesa de Girona, no estava al Parlament. Vostès suposo 
que van veure els diaris que precisament en aquell mateix moment jo estava en el 
congrés que hi havia, el III Congrés dels Professionals de la Medicina de Catalunya i 
en aquell precís moment –i per això em van demanar expressament que jo hi fos– 
s’estava aprovant la Declaració de Girona, on s’estableix un nou model capaç 
d’encarar els reptes de futur de tota la praxi mèdica –i que ens hem de sentir molt 
orgullosos perquè van decidir donar-li el nom de Declaració de Girona–, on se fixen les 
bases de cap a on va el futur de la pràctica mèdica dels nostres professionals 
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sanitaris. Per tant, era un acte importantíssim, que sortia a tots els diaris i que tothom 
sabia on era.  

Aquí que tothom faci les interpretacions que vulgui, és que és igual: era un acte molt 
important en què l’alcaldessa i alguns regidors –alguns, alguns, més d’un– crèiem que 
era important de ser-hi, i allà érem, eh? 

Retirar l’estelada, guaiti, o per què s’autoritza posar-la? El mateix que li he dit abans, jo 
no ho he autoritzat i, bé, doncs, en el seu moment, passada una estona, es va donar la 
instrucció que es retirés. 

Lamento molt això de l’estelada de la Copa, perquè, ostres, sent Fires i tot, el que 
passa és que es van fer unes reparacions, es van canviar els dos pals, el de la 
bandera, en aquest cas, l’estelada, i també d’uns focus, no, era?, i ho lamento molt 
perquè just per Fires… Doncs, em sap greu, no deuríem caure a tornar-la penjar, 
l’estelada, ha sigut un error, eh? Em sap greu. 

Respecte que havia culpabilitzat els sindicats que no s’obrís l’Ajuntament, jo malament 
puc culpabilitzar d’un fet que no em semblaria en absolut malament, és a dir, jo no puc 
culpar ningú que no vulgui venir a treballar, només faltaria, eh? Per tant, no parlem de 
culpabilitzar, si de cas, eh? Primer de tot, perquè poden estar segurs, poden estar 
completament segurs que mai posaré en cap situació de vulnerabilitat o d’incomoditat 
cap treballador d’aquesta casa. Això per començar. Mai, mai ho faré. Mai. Perquè crec 
que és important que tothom se senti segur. I a part que aquestes accions que poden 
tenir certes repercussions, i que hem vist tots, o són absolutament voluntàries o mai, 
mai, mai aquesta alcaldessa, mai provocaré una situació de vulnerabilitat de cap 
treballador d’aquesta casa. Això vagi per endavant, perquè és el més important de tot. 

Respecte al que vaig dir quan vaig fer les manifestacions l’últim dia, doncs, en cap cas 
culpabilitzava, si és que aquesta era la sensació, doncs, ho lamento, perquè en cap 
cas. Només faltaria –només faltaria. 

I, en segon lloc, que està clar que si es decideix obrir l’Ajuntament amb els 
treballadors, amb tots els treballadors, com un dia normal i corrent, com he dit al 
principi, això serà si hi ha la voluntat unànime dels treballadors. I si no, jo no els posaré 
en cap situació ni mínimament complicada. Ja ho dic, eh? 

No obstant això, és veritat, i ara anava al tema que plantejaven vostès, és cert que 
s’està parlant de fer una acció unitària. No tinc cap decisió presa, és més, n’hauríem 
de parlar possiblement tots i veure de forma unitària una mica els diferents 
ajuntaments, amb els diferents grups més sensibles al tema de la sobirania, doncs, 
què decidim fer. I espero que coincidim a no posar en cap situació complicada els 
treballadors. Jo espero que coincidim, que segur que serà així –segur que serà així. 

Respecte al tema aquest que hi havia persones donant uns prospectes o una 
informació que oferien sexe o que era tema de prostitució, no ho sé, doncs, a la 
Rambla, no en teníem coneixement. Ja mirarem a veure si realment podem esbrinar si 
era així, de què es tractava –que segur que era així, eh?, no sé si n’hi van passar 
algun, per comprovar-ho, etcètera. Perquè, evidentment, la publicitat en serveis de 
prostitució no es podria fer així pel carrer. I, a part, s’hauria de demanar autorització, i 
que jo sàpiga no l’han demanada. 

Després, ha fet una associació d’idees amb Joc de Trons que no sé si era una ironia, 
doncs, no l’he entesa, eh?, potser me digui que no sé… Jo no l’he entesa. I si pretenia 
fer gràcia, tampoc me n’ha fet. O sigui que no li contestaré més. 
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Respecte al tema dels acords amb el parc científic –em sembla que ha sigut el senyor 
Terés–, és cert, nosaltres des del primer moment, ja fa molt de temps, ja vam 
manifestar l’aportació consensuada –amb els que estàvem d’acord, eh?– de les 
aportacions que faríem. És una aportació en ferm. Crec que finalment, i pel que he vist 
en premsa, crec que ja s’entén així. L’Ajuntament recolza i estarà al costat de la 
universitat i del parc tecnològic, com no podria fer-se d’una altra forma. Són acords 
ben formals i amb tota la força possible i així estarem. És que també en vam parlar el 
Ple passat, doncs, el mateix, vull dir que… 

I respecte al tema del Trueta, jo entenc, eh?, el que volen dir de consensuar amb els 
municipis, però, és a dir, fa molts anys que ha sortit aquest tema moltes vegades tant 
al Ple com al Parlament, com que n’hem parlat els diferents grups, i hi havia un acord 
–hi havia un acord– que en cap cas, que jo sàpiga, s’havia modificat, i era que el 
Trueta aniria al nord de Girona. Jo no he fet res més que seguir afirmant que el Trueta 
ha d’anar al nord de Girona, perquè, que jo sàpiga, ningú ha canviat d’opinió. Que jo 
sàpiga. No sé si per part de vostès han canviat d’opinió, si algú ha canviat d’opinió, si 
hi ha algun grup que hagi canviat d’opinió. Si no, això és el que hem anat aprovant –
alguns de vostès no hi eren, alguns sí– en diferents…, eh? Doncs, és el que hem anat 
aprovant sempre, i aquí hi havia consens total i absolut. 

Quan me diu consensuar amb els altres municipis, bé, han sortit també coses a 
premsa que també no anaven en la direcció, més aviat al contrari, de consensuar res. 
Però és que, a part, jo crec que no es tracta que haguem de consensuar entre 
nosaltres, que un altre tema és que jo ja ho he dit: i tant que sí, ens hem de trobar tots, 
no amb els municipis, i amb els professionals de la medicina i amb els treballadors del 
Trueta i amb la Facultat de Medicina i amb la d’Infermeria, amb conselleria… Ens hem 
de trobar de tots, perquè això no és una cosa ni de dos municipis, perquè no es tracta 
dels tres municipis de l’àrea urbana, perquè aquest és l’hospital de referència de tota 
la demarcació. És que aquí no és una cosa de tres, aquí en absolut hem d’estar 
d’acord tres; aquí ha d’estar d’acord la demarcació. Per tant, hi ha molts alcaldes i 
alcaldesses que aquí hi tenen a dir. I que també ja començarem les rondes de diàleg, 
de consens, etcètera. 

Suposo que entendran que sabent que no m’apartava en absolut, sinó que seguia fil 
per randa el que sempre s’ha acordat de forma unànime per aquest consistori –
sempre– i també pel Parlament, doncs, que amb el primer que anés a parlar, perquè 
no m’apartava de la voluntat del consistori, fos amb el conseller. Jo crec que era 
l’adequat. I que ara és evident que ens haurem d’anar reunint, doncs, amb tots 
aquests altres actors, que són moltíssims, per parlar-ne una mica més profundament. 

També jo crec que no s’escapa a ningú que això és una cosa a mitjà…, força…, bé, a 
molt mitjà termini. Això sempre ho hem tingut tots clar. Jo crec que és un inici, és un 
inici d’un camí. Per cert, amb el conseller, doncs, la veritat, va ser una reunió molt 
fructífera, molt interessant, vaig poder explicar-ho molt bé tot, una mica d’on partíem, 
perquè també tinguin en compte que ell s’ha incorporat recentment. I vam poder parlar 
molt, amb molta tranquil·litat. I això està bé. I jo el que demanaria és que aquest fos un 
debat tranquil, que es vagi treballant tranquil·lament. Nosaltres així ho anirem fent. 
Sense titulars, amb feina ben feta. I estic segura, jo crec que trobarem una fórmula 
perfecte en què tots, la gran part dels implicats ens sentirem molt satisfets. Estic 
segura que hem de ser capaços d’aconseguir això. 

Amb tot, tinguin en compte –sobretot per als regidors de la CUP ho dic ara– i és que, 
clar, això no és competència nostra; nosaltres podem aquí impulsar, que és la nostra 
obligació, i tant. És a dir, nosaltres hem d’impulsar i treballar, però, escolti, això és de 
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conselleria i que haurà de ser allà, eh?, on haurem de treballar i tal. És a dir, nosaltres, 
com proposaven, iniciar un debat sanitari, doncs, se’ns fa una mica difícil, perquè no 
som nosaltres l’òrgan adequat per iniciar un debat sanitari de tota la demarcació. El 
sentit de la Generalitat és que ens aglutina a tots plegats: a tots els ajuntaments, a tots 
els professionals, ho aglutina tot. A l’Ajuntament de Girona, crec que se’ns escapa una 
mica d’aquí; una altra cosa és que ha de liderar i impulsar, que és el que estem 
pretenent fer ara. 

En fi, jo ho deixo aquí, perquè algun regidor, que no recordo qui va ser, me va dir l’altre 
dia: «Sobretot a veure si podem acabar aviat i després anar junts a dalt», que això no 
ho hem organitzat, però diuen que avui hi ha una lluna magnífica que val la pena ser 
vista i contemplada. Per tant, a veure si encara tenim temps de fer-ho. 

Moltes gràcies i bona nit. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I dit això, quan són les onze i 
dotze minuts de la nit, s’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i s’estén la 
present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 

 

 

 

 

 

José Ignacio Araujo Gómez 


