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SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA DEL DIA 16 DE 
GENER DE 2017. 

 

A la ciutat de Girona, a les sis i cinc minuts de la tarda del dia 16 de gener de 2017, 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) 

A l’inici de la sessió hi assisteixen tots els membres però essent tres quarts de set del 
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vespre la senyora Miriam Pujola Romero, regidora del Grup municipal Ciutadans (C’s) 
s’absenta del saló de sessions per indisponibilitat i abandona la sala. 

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

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, doncs molt bones tardes. 
Si volen anar prenent els seus seients... Els mitjans, si me fan el favor... Moltes 
gràcies. Bé, doncs molt bona tarda en aquest Ple ordinari de l’Ajuntament de Girona. 
Bé, ja saben vostès que hi hauran com alguns petits canvis de l’ordre del dia i espero 
no cometre cap error, si no, senyor secretari, me vagi dient si m’estic saltant alguna 
cosa, i espero que ho fem tot bé. 

Prèviament a l’inici del Ple, hi hauria, primer de tot, un primer tema que després en el 
torn dels acords i com a proposta urgent hi haurà l’aprovació de la declaració i de 
l’adhesió de l’Ajuntament de Girona a l’Any Bertrana, d’acord? I això es farà 
posteriorment, quan fem els acords per via d’urgència, i després ja ho farem. Però 
saben vostès que aquí al davant, al primer banc, precisament avui ens acompanya la 
persona que ha estat escollida per liderar aquest any i aquesta efemèride, aquesta 
efemèride que en definitiva vol fer un reconeixement a una..., a dues, eh?, però en 
primer lloc a una figura molt lligada a la nostra ciutat, a Prudenci Bertrana, un de 
membres formants del modernisme, quasi es podria dir, que va portar aires nous junt 
amb d’altres, altres intel·lectuals de diferents àmbits, a la nostra ciutat, que, com deia 
el conseller Vila, va molt més enllà o té més vida que Josafat..., o no sé com ens ho va 
fer dir, però volent dir que Prudenci Bertrana és molt més que només l’obra Josafat per 
la qual se’l coneix. 

I, per tant, per fer aquest reconeixement a Prudenci Bertrana com a autor universal, no 
només amb reconeixement o d’àmbit merament gironí, evidentment, però també –i 
això també és molt important– per donar a conèixer millor, perquè és poc coneguda, la 
figura de la seva filla també, l’Aurora Bertrana. I dic que és inusual perquè és una 
dona, evidentment, no s’escapa a ningú que Aurora Bertrana, doncs, era una dona, i 
és magnífic que el país pugui trobar relats per poder dignificar les trajectòries de tantes 
i tantes dones que han ajudat a construir aquest país i que moltes vegades han estat 
oblidades. I, per tant, la veritat és que ens fa a tots, segur, especialment feliços també 
que no només s’efectuï durant tot aquest any aquest reconeixement a Prudenci 
Bertrana, que evidentment que se’l mereix, sinó també aquesta figura femenina, que 
evidentment també se la mereix i que cal que coneguem millor tots i totes, doncs, la 
seva filla, l’Aurora Bertrana. 

Ho deixo aquí perquè, com els estava anunciant a l’inici d’aquesta introducció, tenim 
aquí el comissari d’aquest Any Bertrana, el senyor Oriol Ponsatí-Murlà, i que ens farà 
l’honor, si té a bé, de dirigir-se al faristol i de llegir-nos exactament el manifest al qual 
tots els grups d’aquest consistori ens hi adherirem. Si em vol fer el favor, senyor Oriol, 
de passar aquí al faristol... El document el té vostè? Sí? Moltes gràcies per ser aquí, 
per acompanyar-nos i també moltes gràcies en nom de la ciutat de Girona per haver 
fet la presentació de l’Any Bertrana aquí, a la nostra ciutat, va ser un honor poder-los 
acollir i esperem estar a l’alçada durant tot aquest any. Endavant, senyor Ponsatí-
Murlà. 

Sr. Oriol Ponsatí-Murlà: Gràcies, alcaldessa. Tinents i tinentes d’alcalde, regidors, 
regidores, conciutadans, el proppassat dia 3 de gener el Govern de la Generalitat va 
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aprovar els esdeveniments i personalitats objecte de commemoració d’any 2017; 
l’atzar de les efemèrides ha volgut que dos escriptors gironins, pare i filla, formessin 
part d’aquesta llista de personalitats a commemorar, Prudenci i Aurora Bertrana. Del 
primer, en celebrem el 150è aniversari del naixement, d’aquí tres dies justos, el dijous 
dia 19 de gener, i de la segona, el 125è, que s’escaurà feliçment el dia de Fires, el 29 
d’octubre. Els escenaris pels quals transcórrer la biografia d’aquests dos escriptors són 
múltiples: Barcelona, Berga, el poble de l’Esparra, al municipi de Riudarenes, Ginebra, 
el Marroc, la Polinèsia, Sant Pere Pescador, Tordera, Vilada, però, tant en un cas com 
en l’altre, la ciutat de Girona constitueix una referència ineludible. No és en va que el 
conseller de la Generalitat, com recordava ara l’alcaldessa, l’honorable Santi Vila, va 
escollir la nostra ciutat per fer la seva presentació de l’Any Bertrana fa tot just cinc dies 
i va destacar, en la seva intervenció, la permanent capitalitat cultural que exerceix 
Girona. 

Prudenci Bertrana, tot i haver nascut ocasionalment a Tordera, va viure durant 
quaranta-quatre anys de la seva vida a Girona, des de 1868 fins a 1912, quan la 
família es va traslladar a Barcelona. A la nostra ciutat hi va viure i hi va pintar, s’hi va 
casar amb Neus Salazar, hi van néixer els seus quatre fills, dels quals només Aurora 
sobreviuria. L’únic fill mascle de la parella, Heribert Bertrana Salazar encara és 
enterrat aquí entre nosaltres al cementiri de Santa Eugènia de Ter. 

Aurora Bertrana, al seu torn, va néixer a l’actual número 18 del carrer de les Hortes 
l’any 1892, justament el dia de Sant Narcís, i va passar els primers vint anys de la seva 
vida a la nostra ciutat. Mentre el pare pintava, la filla aprenia a tocar el violoncel amb el 
mestre Tomàs Sobrequés i s’incorporava a l’orquestra del Teatre Municipal, la seva 
carrera musical prosseguiria a Barcelona i més tard, a Suïssa, on la seva empenta i 
esperit aventurer la portarien a fundar el primer trio de jazz femení d’Europa. El verí de 
l’escriptura que li havia inoculat el pare, però, acabaria fent aparició més tard i, de la 
mateixa manera que Prudenci Bertrana tendiria a substituir la pintura per la literatura, 
Aurora abandonaria la música per consagrar-se a l’escriptura convertint-se en una de 
les autores més singulars de la literatura catalana del segle XX i proporcionant-nos 
obres úniques en el nostre panorama literari, com les dues novel·les sobre la 
postguerra mundial Entre dos silencis i Tres presoners. 

El carrer de les Hortes, el carrer de Santa Clara, la Pujada de Sant Martí, la placeta del 
Correu Vell, la rodona de Santa Eugènia van acollir consecutivament els domicilis de la 
família o bé l’estudi de pintura del pare. El 1912 la família va marxar definitivament cap 
a Barcelona, però una part important, tant de Prudenci com d’Aurora Bertrana, van 
acabar tornant a casa. La major part de l’obra pictòrica del pare, en primer lloc, que es 
va integrar al fons d’art de la Diputació de Girona, al Museu d’Art, i que enguany 
tindrem l’ocasió de redescobrir, però també un percentatge molt rellevant de la 
documentació personal, tant del pare com de la filla, avui integrada al Fons Prudenci i 
Aurora Bertrana de la biblioteca de la Universitat de Girona. 

Aquest any 2017 pot constituir un immillorable pretext per fer que el retorn a casa tant 
d’Aurora com de Prudenci Bertrana sigui complet. Al llarg dels propers mesos tindrem 
l’ocasió de fer tornar aquests nostres dos escriptors a Girona mitjançant conferències, 
taules rodones, grans exposicions, com les que preparen tant el Museu d’Història de 
Girona, com el Museu d’Art, clubs de lectura i altres iniciatives de les nostres 
biblioteques, el rodatge íntegre a la nostra ciutat de la versió cinematogràfica de 
Josafat, etcètera. De tots nosaltres, de les institucions i de la societat civil en depèn 
que aquest retorn simbòlic es porti efectivament a terme i per això vull instar el Ple 
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d’aquesta Corporació a aprovar l’adhesió a la commemoració de l’Any Bertrana. 
L’Ajuntament de Girona està cridat a tenir un paper central en aquesta commemoració, 
els diversos equipaments culturals municipals, el Museu d’Història de Girona, l’Escola 
Municipal d’Humanitats, Biblioteques de Girona, l’Auditori, el Museu del Cinema, tots 
han estat plenament implicats en la celebració des del primer moment i l’Àrea de 
Cultura del nostre Ajuntament m’ha encomanat d’elaborar i coordinar l’extens 
programa d’actes específic que tindrà lloc a Girona durant tot aquest any. És per això 
que una adhesió d’aquest Ple a l’Any Bertrana, decretat per la Generalitat, em 
semblaria una manera esplèndida de visibilitzar davant de la ciutat i davant del país el 
goig amb el qual Girona fa seva aquesta commemoració. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies, senyor 
Ponsatí-Murlà. Ja li farem avinent el resultat de la votació, que espero que sigui ben 
positiu, vaja, tinc la confiança que sí. Moltíssimes gràcies per la seva exposició i, en fi, 
li desitjo molts èxits en aquest any que ara s’inicia, que seran els èxits de tots, per tant, 
molta sort i molts èxits. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, també previ a 
l’inici del Ple..., els vull fer avinent que per part d’Esquerra Republicana - MES, doncs 
es va presentar una moció que feia referència al tema de la reforma horària, és un 
tema que saben vostès que participem usualment aquí, en els plens, doncs, que té 
molt interès per a aquest grup i que moltes vegades insta i vol donar impuls. I, en 
aquest sentit, quan va ser..., quan va arribar a les mans de tots els diferents grups 
municipals, com semblava que es podia arribar a un acord i que podia ser molt 
interessant i que pogués ser en forma de declaració institucional, doncs per part de la 
portaveu, molt amablement, doncs han decidit treballar conjuntament amb tots els 
grups municipals per veure si això era possible. Primer de tot, el que cal fer és primer 
donar la paraula a la portaveu per si efectivament es retira la moció presentada... 

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, efectivament, retirem la moció, 
perquè entenem que és molt més avantatjós i molt més profitós, essent un tema tan 
important, doncs, hi ha prou consens, de convertir la idea de la moció en una 
declaració institucional. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Fantàstic. Doncs moltes gràcies. 
Si els sembla bé, passaré a donar lectura, doncs, a aquest text que ha estat 
consensuat per tots els grups, perquè així quedi constància i que sigui el que quedi 
aprovat com a Declaració institucional de l’Ajuntament de Girona. I diu així:  

«Des de la dècada de 1960, es tendeix a endarrerir i a allargar les hores presencials 
en el lloc de treball i aquest fet no augmenta la productivitat, tal com ens indiquen les 
estadístiques, la productivitat no depèn de la quantitat d’hores, sinó de la qualitat de 
l’organització de treball, una dimensió fonamental de la qual són els horaris.  

»Catalunya es troba en un context de ràpides transformacions socials, econòmiques i 
polítiques, per tant, es requereix de noves estructures que permetin principalment fer 
que la ciutadania millori la qualitat de vida, per això es fa del tot imprescindible tenir en 
compte el factor del temps. 
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»Des de fa uns anys s’ha anat vinculant al concepte «conciliació laboral i familiar», les 
paraules de millora i salut en qualitat de vida de les persones. 

»El Parlament de Catalunya està treballant en una iniciativa legislativa relativa a la 
reforma horària que impulsi una racionalització dels horaris a Catalunya més semblant 
a la de la resta d’Europa, amb l’objectiu de guanyar qualitat de vida. Aquesta iniciativa 
legislativa pretén compactar la jornada laboral per sortir abans de la feina introduir 
horaris més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del dinar 
com del sopar, i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i 
culturals. 

»Des de 2015, la ciutat de Girona ha estat compromesa amb la reforma horària per 
impulsar un canvi de cultura per tenir uns nous horaris més eficaços i eficients amb 
l’impuls de proves pilot per implantar el segell de puntualitat i el compromís de 
puntualitat per optimitzar la gestió i els usos dels temps en l’Administració pública 

»Atès que l’Ajuntament de Girona va adherir-se a la iniciativa i va impulsar la creació 
de la Xarxa gironina per a la reforma horària, que persegueix reconèixer i promoure la 
tasca de les empreses compromeses amb l’impuls de la reforma horària, intercanviar i 
difondre coneixements i experiències entre empreses en l’àmbit de la gestió i dels 
temps i la conciliació presencial i virtual i fer xarxa amb altres organitzacions públiques, 
privades i del tercer sector, en l’àmbit local i internacional, per generar sinergies i 
avançar conjuntament. 

»Atès que des de la Xarxa gironina per a la reforma horària es vol afavorir la 
productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant l’empresa com les persones que 
hi treballen contribuint a la millora de la qualitat de vida d’aquestes 

»Atès que l’Ajuntament de Girona està en procés d’aprovar definitivament el nou ROM, 
que conté un precepte relatiu a la reforma horària, l’Ajuntament vetllarà en la seva 
potestat d’autoorganització per garantir l’adequació de la seva activitat de gestió 
administrativa i política a uns usos horaris i del temps que garanteixin una major 
qualitat de vida, tant del personal del consistori com de la ciutadania en general, 
específicament en els àmbits de la salut, el benestar i de la conciliació amb la vida 
personal, familiar i d’oci. 

»Atès que aquesta reordenació del temps comporta un canvi sistèmic i afecta tant la 
vida laboral, com l’educativa, la social, la familiar, i que un canvi d’aquesta magnitud 
no es pot imposar, sinó que ha de ser fruit del diàleg, la presa de consciència, el debat 
i la concertació entre esferes socials –educació, comerç, consum, cultura, oci, 
administració, mobilitat, etcètera. 

»Atès que des de l’Ajuntament de Girona som conscients de la importància del factor 
temps com a variable rellevant en la recerca d’equitat i benestar. 

»De tots nosaltres, de les institucions i de la societat civil en depèn que aquesta 
reforma horària es porti efectivament a terme i per això vull instar el Ple d’aquesta 
Corporació a aprovar una moció per confeccionar un protocol de bons usos horaris i 
del temps, que beneficiï tant treballadors com la ciutadania i que reculli pautes, idees i 
suggeriments derivats dels treballs de la Xarxa gironina d’empreses per a la reforma 
horària i de la Taula gironina a per la reforma horària, que es crearà pròximament, així 
com que s’informi de l’acord els grups polítics del Parlament de Catalunya i la 
Plataforma per a la Reforma Horària.» 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I això és aprovat, evidentment, 
perquè és una declaració institucional presentada per tots els grups municipals. I, per 
tant, així queda dita i així consti en acta. No? Senyor secretari? Perfecte. 

La Declaració institucional és aprovada per unanimitat. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

* Decret de l’Alcaldia de data 1 de desembre de 2016 relatiu a aprovació del Pla 
de polítiques de dones de l’Ajuntament de Girona pel mandat 2016-2019. 

* Sentència num. 229, de 7 de desembre de 2016. 

* Sentència núm. 236, de 9 de desembre de 2016. 

* Sentència núm. 246, de 12 de desembre de 2016. 

PROPOSTES 

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

3. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de la prestació de 
serveis funeraris en el municipi de Girona. 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 

4. Estimar la petició de l’empresa Centre Verd S.A. concedint un termini fins el 28 
de febrer de 2017 pel trasllat de la seva activitat i la retirada de les 
instal·lacions i obres de cimentació en dues finques de 10.500m2 i 3.800m2 
respectivament, qualificades d’espais lliures i situades en el sector “Girona-2” a 
la Carretera de Barcelona. 

5. Desestimar la sol·licitud de la concessionària Balsol 2001 S.A. per ubicar dins 
l’àmbit de la concessió l’activitat d’una activitat de guixetes intel·ligents a 
utilitzar per empreses de missatgeria. 

6. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016. 

7. Acceptació de la cessió d’ús d’espais de la Casa de Cultura per a la Biblioteca 
Ernest Lluch. 

8. Abonar a la FUNDACIÓ MAS XIRGU, l’import del 5% de les facturacions 
corresponents als mesos de juliol 2015 – novembre 2015, desembre 2015 – 
febrer 2016, març 2016 – juny 2016 i juliol 2016 – octubre 2016. 

9. Desistir del procediment de licitació del servei de neteja d’edificis i 
dependències municipals de l’Ajuntament de Girona, LOTS IV i VII. 

10. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
establert amb la “Fundació Mas  Xirgu”. 

11. Liquidació del contracte dels serveis de neteja dels edificis i dependències 
municipals de l’Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, 
adjudicats a EULEN, S.A. 

12. Aprovació de l’actualització de la Relació de Llocs de Treball. 
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13. Aprovació de l’organigrama de l’Ajuntament de Girona. 

14. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS 

15. Moció que representa el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per iniciar 
la reforma del Reglament de la Participança. 

16. Moció que presenta el grup municipal d’ERC-MES per a la confecció d’un 
protocol de bons usos horaris i del temps. 

PART DE CONTROL 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novem bre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2016018031 a la número 
2016019595, des de 1 de desembre de 2016 fins a 31 de desembre 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 21 de 
desembre de 2016 (ordinària), 7 de desembre de 2016 (ordinària), 16 de desembre de 
2016 (ordinària) i 23 de desembre de 2016 (ordinària). 

17. PRECS I PREGUNTES 

Segon.- Convocar el Ple de la Corporació en sessió ordinària pel proper dia 16 de 
gener de 2017 a les 18:00 hores. 

_____________________________________________________________________ 

  

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs si els sembla bé, 
passaríem al punt primer de l’ordre del dia, que és Informes de Presidència. Molt bé. Si 
em permeten, saben vostès que usualment, quan s’inicia el Ple, des d’Alcaldia es fa 
una mica d’informe per prendre el pols del mercat de l’ocupació o com es troba la 
situació del mercat de treball a la ciutat de Girona. Enguany, en acabar el mes de 
desembre, el nombre de persones registrades a l’atur a la ciutat de Girona era de 
5.497 persones. Si vostès es fixen en l’evolució interanual, que sempre diem que és la 
més interessant per poder fer un seguiment com pertoca de la situació de l’atur a la 
nostra ciutat, doncs veuen que la reducció ha estat en concret de 663 persones, per 
tant, estem parlant de més d’un 10 per cent de reducció amb relació al desembre de 
2015. Per tant, mentre el desembre del 15 estàvem parlant de 6.160 persones 
registrades a l’atur, enguany són 5.497, les persones inscrites a l’atur. Estem parlant, 
doncs, que en global la ciutat porta ja trenta-set mesos consecutius, és a dir, ja tres 
anys i una mica més de reducció interanual de l’atur registrat, i això són bones 
notícies. 

Quant al perfil de l’atur registrat, permetin que m’aturi amb un tema. El perfil de l’aturat, 
de les persones aturades, m’agradaria destacar especialment, perquè m’ha cridat molt 
l’atenció, és que sobresurt especialment la reducció del grup de més de vint-i-quatre 
mesos a l’atur, i això és molt important, perquè quan vaig estar de regidora de 
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Promoció Econòmica i Ocupació, que és el col·lectiu que més ens preocupa, és cert, 
perquè són de difícil inserir, doncs el que és cert és que haver aconseguit una reducció 
de 17,93 per cent de les persones aturades de més de vint-i-quatre mesos, 
sincerament, és un èxit i és per destacar i és molt important, perquè és molt difícil i és 
més fàcil altres tipus de col·lectius, però aquest és molt important i per això 
m’agradava destacar-ho. Així com també m’agradaria destacar que enguany també 
s’està produint certa reducció de l’atur en sectors com agricultura, indústria i 
construcció. És important, volia destacar-ho, perquè no eren les tendències dels 
darrers anys, sí que darrerament sí, però és molt important destacar això. Això vol dir 
que s’està creant també ocupació en aquests sectors, que és el que estem mirant de 
perseguir en aquest Govern. 

I on anava jo? És perquè m’agrada fer..., volia avui aprofitar per fer aquesta reflexió 
pública per si algú ens està escoltant, que espero que algú sí, i si més no per si algú 
ho pot o no traslladar de forma pública i perquè arribi a més gent, i és que hem de tenir 
molt en compte la importància que té el nivell formatiu a l’hora de trobar..., d’estar o no 
ocupat. És..., vaja, quan he vist..., que ja ho sabem, eh?, però és que enguany, quan 
ara ho he vist així escrit, doncs t’hi fixes molt més encara, no? De les cinc mil «i pico» 
persones que acabem de dir que estan..., 5.400, no arriben a les 5.500, de les 5.490 
persones que estan registrades de l’atur, 4.446 –4.446– té estudis primaris o inferiors. 
És un element que hem de tenir molt en compte, és decisiva la formació a l’hora de 
trobar ocupació, i això és un missatge que cal que traslladem, i sobretot entre la gent 
més jove i edat mitjana, que i tant que són a temps encara de continuar formant-se, i 
tant que hi són a temps de continuar formant-se. Jo només era una reflexió que creia 
important que de tant en tant es vagi fent pública, perquè aquí també hi entra un punt 
de..., que no s’entengui malament, eh?, de cap de les maneres, d’autoresponsabilitat, 
que és important la formació, no dic que totes les persones que estan inscrites, només 
faltaria, i tant, cerquen amb totes les seves forces, doncs, possibilitats d’entrar en el 
mercat laboral, però que la formació és vital, és essencial i que hem de destinar-hi més 
esforços al fet que molta més gent continuï formant-se més i millor. 

Era una reflexió que volia fer, però no tot són bones dades, i és que tot i que és cert 
que hi han molts més contractes, és cert, estem en uns rècords, tornem a estar per 
sobre dels setanta mil contractes, és moltíssim. Però, en canvi, la notícia negativa és 
que la majoria no són indefinits o fixos, i això és molt mala notícia. I, per tant, s’ha de 
treballar intensament perquè s’aconsegueixi molts més contractes que donin certa 
estabilitat, molta més estabilitat que el que pot donar un contracte temporal a les 
persones, als nostres ciutadans. Però, en canvi, una altra bona notícia, és l’afiliació a 
la Seguretat Social que em sembla que ho he dit malament, perquè el que volia dir de 
més de 70.000, perquè ho he dit de memòria que m’ho havia llegit abans, són les 
persones afiliades a la Seguretat Social, hi ha més de 70.000 persones afiliades a la 
Seguretat Social, l’any passat eren 67.000, són 3.000 persones més afiliades a la 
Seguretat Social que el darrer any, això és una dada també molt important, tot i que el 
que els comentava, amb contractes temporals la gran majoria i que és el que hem de 
mirar de millorar. 

Quant al fet que durant dos plens no havia informat..., tot i que sí que informava una 
mica en Junta de Portaveus, però crec que ara val la pena tornar-ho a fer, i és un breu 
informe sobre les obres de TAV, si recorden que abans fèiem... Per què ara tornem a 
informar? Doncs perquè s’han reiniciat les del cobriment de la llosa. I per també 
anunciar que s’ha tornat a realitzar l’obertura de l’Oficina Municipal d’Atenció al 
Ciutadà, que va ser, recorden, havia existit mentre s’estaven duent a terme les obres, 
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doncs el 4 de gener d’enguany es va tornar a obrir aquesta oficina d’informació 
respecte al TAV, i que fa el seguiment de les obres que s’han reiniciat per acabar el 
cobriment de la llosa. En aquests informes, doncs, recordar que l’acta de replanteig ja 
va ser signada el 22 de novembre, que s’ha estat treballant en treball de planificació i 
organització de l’obra, que el primer que es va fer va ser per part de l’anterior UTE la 
retirada de les tanques fixes i també la neteja de la llosa que era plena de runes, i 
terres, i elements d’obra de les obres anteriors. I que ara ja Copcisa, que saben vostès 
que és l’empresa adjudicatària, la primera setmana de gener ja van posar les casetes 
d’obra i els operaris, els primers operaris ja van començar a definir els límits i elements 
d’obra, i és des del 9 de gener quan ja són uns cinc operaris d’obra i dues màquines 
que es comença i ja s’està netejant i desbrossant tota la superfície de treball, que s’ha 
comprovat que està molt malmesa després de tants mesos d’inactivitat, evidentment, 
que estava així. Bé, mirarem d’anar informant a cada Ple de com està l’estat i de 
l’acabament ja de les obres del TAV. 

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de desembre de 2016 relatiu a aprovació del Pla 
de polítiques de dones de l'Ajuntament de Girona pel mandat 2016-2019 

1. Aprovar el Pla de polítiques de dones de l'Ajuntament de Girona pel mandat 
2016-2019, segons text annex. 

2. Traslladar el text al Consell Municipal d'Igualtat de Gènere i als grups municipals pel 
seu coneixement i dictamen previ a la deliberació en el Ple municipal. 

* Sentència núm. 229, de 7 de desembre de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 
149/2016 B, interposat per la recurrent contra el Decret de l'Alcaldia de data 22 de 
febrer de 2016, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat contra la 
liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local (subsòl, sòl i vol), corresponent al tercer trimestre de 2015. 

* Sentència núm. 236, de 9 de desembre de 2016, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, que estima en part el recurs contenciós administratiu 
núm. 243/2015, interposat per la recurrent contra el Decret de l'Alcaldia de data 10 
d'abril de 2015, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat contra 
l'anterior Decret d'Alcaldia de data 17 d'octubre de 2014, pel qual es va procedir a la 
liquidació del contracte d'obres d'urbanització i instal·lació de xarxa de 
subministrament elèctric del projecte d'urbanització de vials de la part residencial del 
sector universitari politècnica Trams C-D i D-E. 

* Sentència núm. 246, de 12 de desembre de 2016, de Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 416/2015, interposat per la recurrent contra el Decret de l'Alcaldia de data 9 
d'octubre de 2016, pel que es va inadmetre a tràmit el recurs de reposició interposat 
contra la liquidació generada en concepte de taxa de recollida i gestió de residus de 
l'any 2015, d'una vivenda de la ciutat de Girona. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara també passaríem al segon 
punt de l’ordre del dia, que saben que sempre el passem una mica de puntetes, 
perquè després al final tots vostès poden preguntar dubtes o el que sigui sobre 
qualsevol decret o acord que s’hagi aprovat en aquest període de temps, però 
enguany també hi ha una peculiaritat, i és que hi ha un decret que considerem per part 
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del Govern, per part de tots, de tot el Consistori, d’especial transcendència, que es va 
aprovar per decret i que sí que ens hi agradaria fer un especial esment i que tots 
vostès també, si volen referir-s’hi, perquè no passi així de forma poc visible, sinó que 
es faci de forma visible, transparent i que tots vostès puguin també dir-ne la seva 
opinió, m’estic referint al Pla de polítiques de dones de l’Ajuntament de Girona per al 
mandat 2016-2019. 

Si els sembla bé, passaria la paraula a la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque, que és qui 
ha liderat aquest projecte, i després els diferents portaveus, si els sembla bé també, si 
volen expressar el que creguin convenient, sé que és una mica inusual tot això, però 
així ho han acordat. I, per tant, si els sembla, ho farem així. Tinenta d’alcalde... 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP):  Sí, Moltes gràcies. Efectivament volem donar 
compte específic al Ple del cinquè Pla d’igualtat o de polítiques de dones de 
l’Ajuntament de Girona i ho fem perquè pensem –n’estem convençuts– que aquesta és 
una política principal que ha de tenir aquest equip de govern i perquè és un pla de 
ciutat i que el volem destacar específicament. 

L’objectiu d’aquest pla, l’objectiu general, és general igualtat en oportunitats i de tracte 
en l’acció municipal i tenir en compte i donar resposta a les necessitats i interessos 
diferenciats entre homes i dones, així com prevenir i eliminar possibles discriminacions 
que poguessin detectar per raó de sexe. I ho hem fet d’acord amb aquells principis que 
ja vàrem aprovar en aquest plenari i que estan recollits en el reglament de les 
polítiques municipals d’igualtat de gènere aprovat l’abril de 2016, que són els deu 
principis de perspectiva de gènere, que fonamentalment és tenir en compte en la presa 
de decisions, en la programació, en les accions polítiques, aquestes diferències entre 
homes i dones i trobar línies de reflexió i d’actuació per eradicar precisament les 
desigualtats que es puguin anar donant. Això, com vostès saben, fonamentalment ho 
fem a través dels informes d’impacte de gènere. 

El segon, la recuperació de dèficit de reconeixement de la perspectiva de les dones a 
la nostra ciutat, la transversalitat, per tant, l’acció que han de fer totes les àrees i la 
incorporació d’aquesta perspectiva de gènere des de totes les àrees de l’Ajuntament 
de Girona, l’equilibri entre el treball de mercat i el treball domèstic i la cura de persones 
i coresponsabilitat en el treball, l’eradicació de la violència de gènere, l’apoderament 
de les dones, la democràcia paritària, la justícia social i redistribució de la riquesa 
entesa com aquelles polítiques correctores i distributives que fomentin la prevenció i 
actuïn contra l’explotació i l’exclusió social de les dones, l’acció positiva, si s’escau, per 
corregir aquelles situacions de desigualtat social, i l’ús no sexista ni estereotipat del 
llenguatge. Per tant, com els deia, aquests són els deu principis que regeixen aquest 
Pla d’igualtat. 

Des de l’àrea, portem ja uns mesos posant a punt aquest nou Pla municipal d’igualtat o 
de dones 2016-2019 i la voluntat de l’àrea coincidia amb els requeriments de la Llei 
d’igualtat, que ha estat la de fer de la igualtat de gènere un àmbit d’actuació 
transversal, participat i consensuat. I aquí permeti’m que agraeixi en primera persona 
els tècnics de la secció d’Igualtat, en Jordi Pruneda, en Xavier Ventura i la Mariana 
Casanovas, que són aquells que han portat el pes tècnic a l’hora de consensuar en els 
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òrgans de participació, com són el Consell Municipal d’Igualtat, els grups municipals, 
les diferents entitats relacionades, per tant, a ells els volia tenir un agraïment especial. 
Però també als grups municipals, que ens han fet arribar totes aquelles observacions i 
aportacions per tal d’enriquir-lo i millorar-lo i també a totes les entitats i associacions 
que formen part del Consell Municipal d’Igualtat, que amb hores i dedicació també han 
contribuït en diferents reunions a enriquir i a millorar aquest Pla d’igualtat. 

Són més de cent mesures, les que recull aquest pla, s’han elaborat, aquestes 
mesures, en consens, com els deia, amb les diferents àrees de l’Ajuntament que han 
col·laborat i ens han ajudat a dissenyar-les. Algunes de les principals, m’agradaria 
destacar, i més representatives accions que es presenten en aquest cinquè Pla 
d’igualtat són en la matèria de confecció de protocols i plans: el protocol de dol de la 
ciutat en cas de feminicidis, tant en la comunicació com en accions de conscienciació 
de la ciutadania; el protocol per unes festes sense sexismes, ni abusos; el protocol per 
l’abordatge de l’assetjament per raó de sexe i disfòbies; o la incorporació als plans 
d’acollida de la visió de gènere, tenint en compte també que tenim un àmbit de 
diversitat cultural molt important. Es contempla també la coordinació del Servei 
Municipal d’Ocupació i del SIAD per a la inserció laboral de dones víctimes de 
violència de gènere o una campanya de suport a la infància en situacions de famílies 
que han patit violència de gènere. S’incorpora també el treball coeducatiu en l’activitat 
educativa de les escoles bressol municipals i s’integra la perspectiva de gènere en el 
programa de recursos educatius als centres escolars de la ciutat. Aquestes són 
algunes de les mesures destacades des de l’Àrea d’Educació. 

Per altra banda, la formació en l’atenció social i en l’atenció al públic amb perspectiva 
de gènere, formar en perspectiva de gènere el Servei de Mediació d’Habitatge, 
incorporar també aquesta perspectiva de gènere al futur Pla local de seguretat de la 
Policia Municipal i la creació de mòduls sobre igualtat de gènere, de tracte, acció 
positiva i defensa front als assetjaments per les accions formatives del Servei 
Municipal d’Ocupació. Tot això ens permetrà oferir una millor atenció i un millor 
tractament a les necessitats específiques. 

D’altres, finalment, més específiques, són les de canviar la tendència del dèficit de 
reconeixement de les dones al nomenclàtor, una feina que ja s’ha iniciat, o incloure la 
variable de sexe a les trucades dels telèfons d’emergència o en la promoció de 
programes individuals d’atenció que siguin més equitatius. 

Aquestes són, com els deia, algunes de les mesures, tot i que són cent les mesures 
que s’incorporen en aquest pla, però que volia destacar per ser de nova incorporació. 
Aquestes fitxes s’han organitzat de manera que veuran que en cadascuna d’elles hi ha 
l’àrea o el servei a qui correspon implementar les diferents accions, la persona referent 
pel seu desenvolupament, l’objectiu que perseguim, la definició exacta de l’acció, a 
quin problema volem donar solució, a quin problema respon, qui es compromet a la 
seva correcta execució, el pressupost compromès per desenvolupar aquella acció i la 
temporalitat. Per tant, pensem que en aquestes fitxes queden perfectament 
determinades les accions, els responsables, el pressupost associat i la temporalitat en 
la qual volem dur-ho a terme. 

I finalment, cal esmentar també que aquest pla el concebem com una eina viva i que 
es podrà anar canviant al llarg del mandat. En aquest sentit, les àrees, prèvia 
negociació amb la Direcció de Gènere, podran donar d’alta noves accions coherents, 
en especial quan aquestes vinguin derivades de l’execució o de l’evolució d’alguna de 
les accions executades i que tots aquests canvis s’hauran d’informar al Consell 
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Municipal d’Igualtat de Gènere que considerem que és l’òrgan que n’ha de donar tràmit 
o no i el participatiu en aquest sentit, i als diferents grups municipals, també. 

I per últim, esmentar que en el moment d’inici d’elaboració d’aquest pla hi havia quatre 
àrees que estaven començant plans d’àrea concrets, de manera que la perspectiva de 
gènere s’incorporarà directament a aquests nous plans. Aquests són, i perquè en 
tinguin coneixement, el Pla de cultura, el Pla local de joventut, que ja hem aprovat en 
aquest plenari en el qual ja s’hi va incorporar la perspectiva de gènere, el de salut i el 
Mapa d’instal·lacions esportives o MIEM, que veuran que no formen part d’aquestes 
fitxes perquè s’incorporarà, com els deia, la visió de gènere, la mirada de gènere en 
l’elaboració dels plans. I un altre pla, doncs, que no veuran reflectit, però sí que els vull 
dir que s’està treballant, és el de recursos humans, perquè com saben recursos 
humans té un pla específic, el Plie, el Pla d’igualtat d’empresa, que passa per altres 
mecanismes de negociació, com saben, a través de la mesa de negociació i que va 
annex al conveni col·lectiu que en aquests moments s’està negociant. Per tant, 
aquesta és l’explicació de per què en les fitxes no veuran expressats aquests diferents 
plans específics. 

M’agradaria que els diferents portaveus poguessin fer una valoració, així en vàrem 
parlar, i que compti amb la seva valoració positiva d’aquest cinquè pla d’igualtat de la 
ciutat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si algun... 
Molt bé. La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo en primer lloc 
agrair, doncs, les explicacions de la tinenta d’alcalde, de la senyora Paneque, amb 
relació a aquest cinquè Pla d’igualtat de la ciutat de Girona, el qual efectivament jo 
comparteixo tot el que ella ha explicat, sobretot en el sentit que és un pla de ciutat que 
ens l’hem de fer nostre tots, que efectivament parla i està fet per generar igualtat 
d’oportunitats, per lluitar contra la discriminació, que ha de ser transversal... Jo no 
m’allargaré més enllà del que ha explica la senyora Paneque, sí que fer referència a la 
seva última part, quan deia que era una eina viva que pot anar canviant; jo crec que 
això tots els plans que aquí aprovem o que vostès ens porten a través de decrets 
haurien de ser eines vives. Perquè sí que és veritat que un pla sobre el paper..., o el 
paper ho aguanta tot i després, quan el poses en funcionament i quan es va 
desenvolupant, doncs es veu que hi ha coses que han d’anar millorant i que s’han 
d’anar canviant amb relació a allò que es pensava al principi, però sempre per millorar-
lo, per fer-lo més eficient i per fer-lo més eficaç. Per tant, jo celebro ja aquesta obertura 
de mires en el sentit que si amb el temps o al llarg dels mesos veiem que s’ha de 
canviar per fer-lo més eficient o eficaç, doncs des del Govern hi haurà aquesta 
voluntat. 

Sí que he de dir que, home, que tenint en compte que altres plans d’aquest 
Ajuntament com pot ser el Pla de joventut, s’ha portat directament al Ple i s’ha debatut 
i s’ha votat, també nosaltres haguéssim agraït que aquest hagués tingut aquest canal. 
O sigui, jo no criticaré, ni posaré en qüestió el pla en si, però sí que sorprèn i vostè 
mateixa, alcaldessa, ha fet referència que avui estem fent coses no normals en aquest 
Ple, doncs..., i diu: «Per la importància d’aquest pla, doncs que tots els portaveus...» I 
tant, hi estic d’acord, el pla és bo, és important, és el cinquè Pla d’igualtat de la ciutat 
de Girona i possiblement, doncs, si, en comptes de fer-ho per decret, ho haguéssim fet 
amb un punt de l’ordre del dia on tots els portaveus haguéssim pogut expressar molt 
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més jo crec que àmpliament o amb una mica més de llibertat en el sentit de no tenir la 
sensació que si avui critiques alguna cosa d’aquest pla pugui semblar dolent, quan el 
pla està aprovat ja per decret. Per tant, potser sí que aquí han fallat en el sentit de no 
seguir altres canals que han seguit per altres plans d’aquest Ajuntament i jo crec que 
l’últim exemple, si no m’equivoco, el tenim amb el Pla de joventut precisament. Per 
tant, sí que haguéssim agraït que no ho haguéssim fet per decret, sinó que ho 
haguéssim fet d’una altra manera i hagués sigut un punt de l’ordre del dia en el qual no 
només haguéssim pogut analitzar molt més a fons i dir la nostra en tot allò o aquestes 
més de cent mesures que la senyora Paneque deia que figuren en aquest Pla 
d’igualtat, sinó també que s’hagués pogut votar com a tal de la mateixa manera que 
vam votar, com deia, l’últim, si no m’equivoco, que és el Pla local de joventut. Per tant, 
no ficarem en qüestió el pla, però sí que ens hagués agradat que no ho haguéssim fet 
a través de decret, precisament per la importància que vostè mateixa ens ha explicat a 
l’inici d’aquest punt. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si de cas podem 
esperar a després, si es troba una miqueta millor la senyora Pujola i... (Veus de fons.) 
D’acord, doncs haurem d’excusar-la per indisposició. D’acord. Han vist que anaven 
fent entrades i sortides... Com que tenim una doctora en el Ple, doncs el típic de «hi ha 
algun metge?» i és el que ha passat, sí. I en fi, doncs així, perfecte. Doncs la senyora 
Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Doncs bé, avui crec que és una 
bona cosa poder treure aquest tema com a mínim a debat o aportacions que puguem 
fer, perquè crec que és prou important que realment que s’avingui un tema de ple, 
encara que sigui en aquestes circumstàncies, que jo sí que he pogut compartir amb la 
regidora, que suposo que en el seu moment ja tindrà oportunitat d’explicar, per tant, no 
entro aquí. Però sí que crec que està bé que, com a mínim, puguem parlar d’aquest 
Pla d’igualtat de gènere. També és cert que nosaltres també des del Consell d’Igualtat 
ja hem tingut oportunitat, vam tenir l’oportunitat de rebre’n una primera versió, de fer-hi 
aportacions, les aportacions, a més a més, es van tenir en compte i, per tant, avui 
simplement podem ratificar el suport que ja vam fer en aquell espai també. 

Jo crec que si una cosa s’ha de destacar, més enllà de, com deia la regidora, la bona 
tasca feta per l’àrea, la regidoria amb aquest pla és també tot l’aspecte de la 
transversalitat. Jo crec que si fem un pas endavant en aquest pla és sobretot pel 
reforç, diguéssim, per la força que ha pres aquesta idea de transversalitat, sobretot 
pels diferents compromisos que han pres les àrees, o almenys així jo ho entenc, 
diguéssim, i ho hem pogut compartir tant des del Consell d’Igualtat com directament 
amb la regidora. Jo crec que aquest és el pas endavant important, que és un pas 
endavant que ja es va, d’alguna manera, intuir en el reglament que vam aprovar 
d’igualtat, però que, en qualsevol cas, ara es fa efectiu en aquest pla. I és aquest 
compromís que han adquirit les diferents àrees i que efectivament de moment veiem 
sobre el paper, però que crec que l’estructura que el mateix reglament ja va proveir de 
responsables de formació que s’ha fet amb els diferents responsables d’igualtat de les 
àrees i també el fet que cada àrea, podríem dir, se li ha fet quasi quasi un vestit a 
mida, perquè realment aquesta és la feina jo crec molt important que s’ha fet des dels 
tècnics de la casa, en aquest sentit, i cada àrea s’ha fet i els hem fet una mica tot, un 
vestit a mida en temes de gènere i crec que això és l’important. Perquè, de fet, 
evidentment, el gènere, la igualtat de gènere és una àrea que evidentment ha de ser 
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transversal i que aconseguirem, diguéssim, avançar i assolir-la en aquell moment en 
què sigui integrada d’una manera plena en totes les àrees i tots els espais de gestió de 
l’Ajuntament. I aquí crec que sí que s’ha fet un pas important en aquest sentit i crec 
que és el que avui és important de destacar. 

Crec que també una de les coses que valdrà la pena fer i per això també dèiem ara el 
tenim sobre el paper i ara, doncs, falta posar-lo en solfa i algunes coses ja s’han 
començat a fer, però a veure com va avançant. I, per tant, jo crec que també serà 
important reforçar el paper d’avaluador del Consell d’Igualtat, s’ha previst una comissió 
específica i crec que això serà important, perquè evidentment, doncs, aquest 
funcionament i tant en les accions com en el funcionament hi han hagut diverses 
novetats i, per tant, serà molt important també tot aquest paper de seguiment i 
d’avaluació que es pugui anar fent per veure realment els resultats que s’han obtingut. 
En qualsevol cas, de moment creiem que tenim una bona eina i, per tant, una bona 
estructura també per posar-la en marxa, i esperem d’aquí a un any o quan sigui que 
puguem fer la primera avaluació, poder veure que realment aquests mecanismes han 
anat i han funcionat. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla ( ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, doncs d’alguna manera 
volem valorar la feina que s’ha fet, sobretot des de la regidoria, d’acostament i 
apropament als diferents grups per poder consensuar i poder transmetre’ns el 
contingut d’aquest pla. Dir que és un pla que considerem d’execució impecable, és a 
dir, des del vessant tècnic pensem que respon molt a les necessitats i a una mirada 
que vol apropar els conceptes pels quals té sentit. 

Però deixi-me-li dir que considerem que, amb un tema com aquest, és un tema en el 
qual la ideologia política és important. I quan dic que la ideologia política és important 
és perquè partim que hi ha unes..., és a dir, partim d’unes situacions diferencials que 
requereixen potser a vegades aquesta mirada més propositiva i aquesta mirada que 
enforteixi o apoderi un col·lectiu i considerem que el pla té un baix perfil polític. En 
aquest sentit, pensàvem que es podia haver estat molt més ambiciós per part de 
l’Ajuntament en temes que potser són molt concrets, però, per exemple, tot l’abordatge 
del rol dels ( . . . ) , que s’hi passa de puntetes, tot l’abordatge, per exemple, de temes 
vinculats a la identitat sexual, com l’abordatge dels episodis de micromasclisme que 
tenen lloc en la quotidianitat i en el dia a dia, així com la desconstrucció dels rols de 
gènere. Pensem que hi ha el perill d’evidenciar la suma d’unes [fitxes #, 00.47.49] que, 
per altra banda, i ho torno a repetir, recullen molt bé tots els aspectes tècnics, recullen 
molt bé el procediment, però tenim la sensació que és un pla en el qual hi ha hagut un 
traspàs, un impàs, que s’inicia [#, 00.48.02] moment, estic segur que la regidora 
compartirà amb mi que a l’hora d’elaborar qualsevol pla és importantíssim tenir una 
avaluació prèvia i no l’hem sabut veure, així com també el desenvolupament dels 
objectius, que tampoc els hem sabut veure. I, per tant, que respon a una voluntat de 
fer-lo, de tenir-lo, de poder-lo portar a terme i implementar, és necessari, està 
planificat, com dèiem, d’aquesta manera plurianual, però ens manca aquesta part més 
avaluativa que de ben segur que tots compartirem que és imprescindible a l’hora 
d’elaborar qualsevol tipus de document. 

Per això parlem d’aquest baix perfil, d’aquest baix perfil polític en què es podia haver 
arribat a plantejar coses al nostre entendre que requereixen d’aquesta ambició, 
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d’aquesta diferenciació, d’aquesta aposta ferma i d’aquesta posada en escena, perquè 
al final el que estem fent és transmetre a qualsevol de les accions, a qualsevol de les 
propostes que es desenvolupen des d’aquest Ajuntament, aquesta mirada que permeti 
aquesta transversalitat, que és cert que en tots els temes apareixen a les diferents 
fitxes, tots els temes es van tractant, però aquesta mirada transversal que també a la 
regidora li agraïm, perquè així ho va fer, li vàrem traspassar aquesta manca de 
filosofia, en aquest comentari que en vam parlar, li agraïm que ens fes arribar tota una 
sèrie d’explicacions que ens ajudaven a entendre més aquesta filosofia, el trobàvem 
un document buit de càrrega, diguéssim, més ideològica, perquè en el fons aquí estem 
defensant això, i que serviria per cosir aquest document. Veiem que és un document 
que no està cosit, està molt ben plantejat, molt ben planificat, temporalment permet 
tota aquesta sèrie d’accions, però aquest fil conductor, aquesta mirada que ha de ser 
transversal i ha d’abastar totes aquestes accions està representada en cada una de 
les fitxes, però no està reflectida en el volum sencer del pla. 

Com ja li vam anunciar, té tot el nostre recolzament, ha estat consensuat amb els 
agents, ha estat consensuat amb els tècnics, ha estat consensuat amb tothom, 
evidentment hem de reconèixer aquesta feina, és una feina que és difícil, que no està 
absenta de tensions i, per tant, li agraïm sobretot un altre cop el que dèiem, aquest 
esforç que ha fet per poder-los anar presentant i anar treballant els diferents punts 
d’aquest document. 

Dit això, compta amb tot el nostre recolzament, els encoratgem a seguir treballant per 
arribar a aquesta igualtat de gèneres, que ara no hi és i que ha de ser present en totes 
les accions i tots els àmbits de la nostra societat. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I si de cas, abans 
de donar per finalitzat aquest punt, tinenta d’alcalde... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP):  Molt breument per donar resposta als 
diferents dubtes que s’han generat. Efectivament l’aprovació dels plans d’igualtat no és 
una delegació que tingui aquest plenari i és per aquest motiu que, enlloc de portar-ho 
com a punt d’acord, ho portem com a assabentat d’un decret d’alcaldia, que és, de fet, 
qui té la competència per aprovar aquest pla. I jo el cert és que també lamento que ho 
hàgim de debatre d’aquesta manera i no com un punt d’acord, però no hi havia cap 
altra fórmula per portar-ho al Ple que aquesta i, en tot cas, sí que ens interessava que 
hi hagués aquest debat polític sobre aquesta qüestió i crec que això sí que ho hem 
pogut pactar i fer i, per tant, més enllà dels formulismes, el cas és que hem pogut tenir 
aquest debat polític. 

Agrair a la CUP no només la valoració de pla i sobretot de la feina tècnica que hi ha al 
darrere, sinó també de les seves contribucions que han fet tant directament com a 
través del Consell Municipal d’Igualtat, que, com dèiem, el cent per cent les hem 
intentat incorporar, també en les correccions d’alguns redactats que potser no 
quedaven prou clars. 

I el senyor Ricard Calvo el cert és que potser ara no és el moment, estic absolutament 
en desacord, que aquest pla tingui un baix perfil polític, de les cent mesures, n’hi ha de 
molt ambicioses, la majoria d’elles, les més ambicioses, les que van vinculades a 
promoció de la ciutat i també a ocupació, veurà que hi ha mesures per tal d’incidir en 
aquells àmbits laborals on tenim, doncs, poques dones encara presents. Per tant, hi ha 
mesures molt ambicioses, tant, que fins i tot el propi consell, en els indicadors que 
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s’autoimposa per fer-ne el seguiment, no esperem que això sigui una reversió a quatre 
anys, això..., ni en tres anys, sinó que és un treball a llarg termini, per tant, en total 
desacord. Jo si em permet simplificar-ho amb l’expressió, vostès demanaven 
efectivament que hi hagués un document que els vaig fer arribar, el document més 
polític previ a les fitxes, però al final, senyor Calvo, ja els vaig traslladar aquell dia, el 
que els interessa d’aquest pla municipal és que d’aquí un any i els anys consecutius 
en puguem fer una valoració positiva i que realment hagi tingut incidència en la 
transformació de la ciutat i en la mirada de gènere. Això és el que ens interessa. Que 
podia haver anar acompanyat d’un document més literari, si em permet l’expressió? 
Miri, potser sí, però, de fet, el reglament de les polítiques municipals d’igualtat de 
gènere, veuran que això que vostè em demana està en el preàmbul, per tant, ja ho 
tenim, ho tenim i ho tenim aprovat. I com li deia, el que ens interessa és, en aquest 
cas, anar per feina i que d’aquí un any puguem fer una valoració positiva i que quan 
acabi aquest pla municipal en puguem fer una avaluació positiva i que realment hagi 
tingut impacte en la ciutat. 

Gràcies. 

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

Els assistents es donen per assabentats dels anteriors Decrets i Acords. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

3. Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de 
serveis funeraris en el municipi de Girona. 

El 10 de febrer de 1998 el Ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar definitivament 
l'Ordenança general sobre la prestació dels serveis funeraris en el municipi de Girona, 
la qual va ser publicada íntegrament al BOP de Girona de data 7 de març de 1998 
(BOP núm.32). 

El 16 de març de 2016 es va presentar al registre general de l'Ajuntament de Girona, 
una iniciativa ciutadana en la qual se sol·licitava, entre d'altres, la derogació de l'actual 
Ordenança general sobre la prestació dels serveis funeraris en el municipi de Girona i 
l'elaboració d'una nova ordenança adequada a l'actual marc legislatiu. 

Vista la recomanació d'ofici proposada pel Defensor de la Ciutadania, així com els 
informes jurídics emesos pel Secretari general i pels Serveis Jurídics de l'Ajuntament 
de Girona, en els quals es justifica la necessitat de redactar una nova ordenança 
municipal reguladora dels serveis funeraris adequada tant a la normativa comunitària 
com a la interna en matèria de prestació de serveis funeraris. 

Arran de la presentació de la iniciativa ciutadana es va organitzar un procés de 
participació ciutadana amb la constitució d'un grup de treball format per representants 
dels peticionaris de la iniciativa i per tècnics municipals, amb l'objectiu d'aportar 
propostes per a la redacció d'una nova ordenança de prestació de serveis funeraris. 
Durant aquest procés es van duu a terme diverses reunions de treball i les aportacions 
acceptades es van anar incorporant al document elaborat de la nova ordenança. 

Per Decret d'Alcaldia de data 11 d'octubre de 2016 es va acordar la creació de la 
comissió d'estudi per a la redacció de la nova ordenança municipal i es van designar 
els seus membres. 
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El 18 d'octubre de 2016 se sol·liciten al Serveis Jurídics, al departament d'Igualtat de 
Gènere i a l'Autoritat Catalana de la Competència, informes previs a la presentació de 
la proposta de la nova ordenança davant la Comissió Informativa de Sostenibilitat, 
Medi Ambient, Participació i Cooperació per a la posterior aprovació pel Ple de la 
Corporació. 

Valorades les observacions dels esmentats informes i una vegada incorporades les 
recomanacions fetes, es redacta la proposta definitiva de la nova Ordenança municipal 
reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona i se'n tramet 
una còpia a tots els grups municipals de l'Ajuntament de Girona. 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de Racionabilitat i Sostenibilitat de l’Administració Local. 

Llei 39/2015, d’1 octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

Reial Decret Llei 7/1996, de 7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter fiscal, de 
foment i liberalització de l’activitat econòmica. 

Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reformes per impulsar la productivitat. Llei 
2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris. 

Decret 209/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament que regula, amb 
caràcter supletori, els serveis funeraris municipals. 

Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior. 

Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici. 

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diferents lleis per a la seva 
adaptació a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei 
a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, 
relativa als serveis en el mercat interior. 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
municipal i de règim local. 

Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels ens 
locals de Catalunya. 

Per tot això la Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i 
Cooperació, sotmet a la consideració de l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent 
acord: 

Primer:- Aprovar inicialment la nova Ordenança municipal reguladora de la prestació 
de serveis funeraris en el municipi de Girona. 

Segon.- Sotmetre a informació pública la nova Ordenança municipal reguladora de la 
prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona per un termini de trenta dies, 
comptats a partir de la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la 
Província, als efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments, tot significant-se 
que, en el supòsit de no presentar-se'n, la modificació s'entendrà aprovada 
definitivament de conformitat a la que determina l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passaríem ja al tercer punt 
de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs el 
vicealcalde, senyor Berloso. 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. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Avui portem a 
aprovació inicial l’ordenança reguladora de la prestació de serveis funeraris en el 
municipi de Girona, que ha de substituir la del febrer de 1998. Iniciem els treballs el 
març de 2016 quan aquest regidor es fa càrrec de l’Àrea de Sostenibilitat i Medi 
Ambient. Els objectius inicials de l’àrea, tal com figura al Pla de govern 2016-2019, hi 
ha el redactar una nova ordenança de prestació de serveis funeraris. Com a mesura 
d’urgència, però, el primer que es treballa és aconseguir un pack bàsic de serveis 
funeraris que es concreta amb Mémora el 18 d’abril de 2016 a un preu de 1.596,39 
euros, que representa un 32,43 per cent menys del que costaven fins al moment els 
mateixos serveis. Tot seguit s’inicien els treballs pròpiament de l’ordenança que tenen 
dues premisses bàsiques: primera, adequar el nou marc normatiu i, per tant, facilitar 
l’entrada de nous operadors; segona, prioritzar la transparència, la informació a la 
ciutadania, sobretot pel que fa a drets i preus del servei. Aquests objectius eren 
coincidents amb la iniciativa ciutadana presentada el 16 de març de 2016 en què es 
demana la derogació de l’actual ordenança i l’elaboració d’una nova adequada a 
l’actual marc legislatiu, per això vam decidir fer coincidir els treballs de redacció amb la 
iniciativa ciutadana. 

Es crea un grup de treball conformat per tres representants dels peticionaris de la 
iniciativa ciutadana, el president de la Federació d’Associacions de Veïns, un 
representant del Consell Municipal de la Gent Gran, dos tècnics municipals, un de 
Sostenibilitat i l’altre de Medi Ambient, un tècnic municipal de Participació, un tècnic 
municipal de Serveis Jurídics i es fan quatre reunions de treball: el 14 de juny, el 5 de 
juliol, el 19 de juliol i el 22 de juliol. Previ a la primera reunió s’entrega un document on 
se suggereix qüestions a tindre en compte i treballar, fruit dels treballs es fan 
aportacions de propostes realitzades pels diferents membres del grup de treball i per 
banda del Consell Municipal de la Gent Gran diversos comentaris, així com també de 
la Federació d’Associacions de Veïns. Iniciativa ciutadana presenta trenta-vuit 
propostes, de les quals vint-i-una són acceptades, setze no acceptades i una, 
parcialment. D’aquestes setze, cal dir que n’hi ha unes que ja estaven, diguem-ne, 
incloses en la proposta que s’havia fet per part d’aquest Govern. 

El 29 de setembre, es trasllada la documentació elaborada en el marc del grup de 
treball de la nova ordenança als grups municipals. El Grup Municipal CUP - Crida per 
Girona presenta set propostes, de les quals se n’accepten tres i se’n desestimen 
quatre. El 18 d’octubre de 2016 es trasllada la proposta d’ordenança al Departament 
d’Igualtat de Gènere, als Serveis Jurídics de la casa i a la Autoritat Catalana de la 
Competència, Acco, per a la seva revisió. El 15 de desembre de 2016, en sessió 
informativa pública, es dóna compte de la proposta de la nova ordenança municipal 
reguladora de la prestació dels serveis funeraris, principals criteris que s’han tingut en 
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compte en la redacció que regula la prestació de serveis funeraris, no contempla 
serveis dels cementiris municipals que compten ja amb el seu propi reglament. Regula 
les prestacions mínimes obligatòries, no és requisit disposar ni d’un tanatori, ni de 
locals vinculats al servei, com tampoc d’experiència tècnica empresarial prèvia, 
reducció dels requisits específics per prestar els serveis, liberalització del sector, 
qualsevol empresa autoritzada en un municipi pot prestar serveis a tot l’Estat, 
prestació forçosa de serveis funeraris per les empreses autoritzades aquí a Girona, 
preus lliures i les empreses autoritzades els hauran de comunicar a l’Ajuntament, i 
drets dels usuaris i de les empreses. 

Un cop s’hagi aprovat l’ordenança, l’Ajuntament de Girona iniciarà la tramitació per 
recuperar la totalitat de la gestió administrativa dels cementiris de la ciutat. Es preveu 
que dintre d’aquest 2017 tots els tràmits administratius en matèria de cementiris es 
facin des del Consistori. Cal recordar que el manteniment dels cementiris ja es presta 
de [forma #, 00.58.08] directa. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs moltes gràcies. Alguna 
intervenció? La senyora Veray... Endavant, si us plau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el vot 
a favor d’aquesta aprovació inicial de l’ordenança. Jo crec que el tinent d’alcalde, el 
senyor Berloso, també ha fet una explicació cronològica de tot allò que s’ha anat 
seguint per arribar a dia d’avui a presentar aquesta proposta. La veritat és que és una 
ordenança consensuada, treballada, possiblement jo pensava que acontentaria tothom 
i que tothom hi podria donar suport; he vist a través dels mitjans de comunicació que 
no serà així, que hi ha qui vol que se li accepti tot i no és capaç de trobar un punt 
d’equilibri entre allò que se li accepta i allò que no se li accepta. Però, en fi, nosaltres 
haguéssim preferit com deia, que aquesta ordenança que és més que evident que si 
era de l’any 98 necessitava actualització, necessitava renovació, doncs de la mateixa 
manera que en aquell moment es feia per consens, doncs que aquesta vegada també 
es fes per consens. 

Estem parlant de la prestació d’un servei que d’entrada no és agradable, jo crec que 
és un servei més aviat, doncs, desagradable, en aquest sentit, quan una s’hi troba i, 
per tant, tot allò que sigui millorar –i el senyor Berloso hi feia referència– en 
transparència cap a la informació que es dóna al ciutadà és bo, els ciutadans han de 
tenir, doncs, quanta més sensació millor que no se’ls està amagant res i menys amb 
un tema tan complicat o complex com és el servei funerari. Adequar-lo al marc 
normatiu, jo crec que no només era, doncs, un deure, sinó també una obligació que 
teníem. 

I també i finalment el senyor Berloso, al principi no, però després ha dit la paraula i jo 
crec que també s’ha de dir clar, no fem altra cosa que liberalitzar aquest sector, que 
fins ara no ho estava. Jo crec que això també ho hem de dir, doncs, clar i amb les 
paraules clares, que per tant és un pas més i en la bona direcció, considerem 
nosaltres. Ara haurem de veure com evoluciona tota aquesta nova ordenança. L’equip 
de govern, en aquest cas, planteja un instrument que jo crec que ens ha de servir per 
regular de manera eficaç i eficient el sector amb tot allò de nou que ens pot venir i que 
desconeixem perquè fins ara no ho teníem, però que haurem d’estar amatents a veure 
com evoluciona i es desenvolupa tot en general. 
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Sí que hem de dir, ho he dit al principi, nosaltres hi donarem suport. I amb relació a 
aquest període d’informació pública que s’obrirà a partir de la seva aprovació, si es 
presenten al·legacions per part de ciutadans o d’algun altre grup o fins i tot alguna 
empresa, doncs després les valorarem de manera individual i amb relació a aquestes 
al·legacions, doncs, quan sigui el moment, també els direm quina és la nostra opinió. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Manuel 
Vázquez, per Ciutadans. 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, alcaldessa. Des del nostre grup 
pensem que s’ha fet un pas molt important amb aquestes ordenances, però volem 
estudiar més a fons aquesta ordenança perquè hi ha apreciacions que no ho veiem 
clar. Per tant, ens abstenim en aquesta qüestió. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Manuel 
Vázquez. Pel la CUP, la senyora Laia Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. 
Realment avui és cert que podem dir i contents que segurament d’aquí poc tindrem 
una nova ordenança i crec que això és un element positiu. Però també és cert que no 
és tal com la voldríem, és cert. Aquest tema cal recordar que nosaltres ara just fa un 
any és un tema que vam posar a sobre la taula, aleshores ho vam fer amb un format 
d’una moció que, entre altres, preveia aquesta necessitat d’actualitzar l’ordenança. És 
una moció que no va aconseguir el suport suficient, entre altres perquè van votar-hi en 
contra alguns d’aquests que ara vénen a dir que ens hi hem de sumar tots. La moció 
no va anar endavant, però sí que va generar una iniciativa ciutadana que va portar el 
tema, doncs, al carrer, que és un tema on, de fet, ja hi havia un debat important en 
aquest sentit i que va aconseguir generar encara més aquest debat, tant és així que 
aquesta iniciativa ciutadana va acabar aconseguint el suport de més de dues mil 
persones, més de dues mil signatures en pràcticament un mes. 

És aquesta iniciativa ciutadana i hagués estat bé, crec, que el senyor Berloso fes un 
esment a la feina feta des d’aquesta iniciativa ciutadana, perquè jo crec que és 
precisament mèrit de la [impulsió #, 01.03.15] d’aquesta iniciativa ciutadana que avui 
estiguem debatent aquest tema al Ple. És aquesta iniciativa ciutadana que inicia tot 
aquest procés d’elaboració d’una nova ordenança i també és cert, de totes maneres, 
que la iniciativa anava força més enllà del que és l’ordenança, tot i que es va voler, 
doncs posterior, només atendre aquest aspecte. I també m’agradaria remarcar, per 
tant, aquestes demandes més àmplies que tenien a veure tant amb el procés com amb 
el contingut. 

En aquest sentit, crec que val la pena recordar que les demandes incloïen també el fet 
que hi hagués un debat sobre la gestió dels serveis funeraris, no només l’actualització 
de l’ordenança, sinó també que es debatés sobre quina és la fórmula que s’ha de fer, 
quina és la millor fórmula per gestionar aquests serveis funeraris, també comentava el 
tema que hi hagués un marc més ampli, que l’àrea d’influència..., entenguéssim quina 
és l’àrea d’influència d’aquests serveis funeraris, quina és l’àrea en què es dóna servei 
i, per tant, s’ampliés també aquest marc de debat, no es centrés només en la ciutat de 
Girona, sinó que s’intentés també parlar amb els pobles, amb els municipis del voltant, 
que estan en un mateix marc d’influència, podríem dir, en aquest àmbit. També es va 
demanar que la comissió fos més àmplia, una comissió que es va voler limitar només a 
la gent de la iniciativa ciutadana i a alguns consells de ciutat, però, en canvi, a la qual 
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es va negar l’accés, per exemple, als grups polítics. També es va demanar que s’obrís 
el debat a la ciutadania i també es va demanar més transparència i informació a la 
ciutadania i també temes com que es fes també una anàlisi de les pràctiques i les 
males pràctiques dels actuals prestadors de serveis funeraris a la ciutat. No es van 
voler atendre aquestes peticions i es va centrar el debat únicament i exclusivament en 
l’actualització d’aquesta ordenança que avui portem a Ple. D’alguna manera podríem 
dir que s’han fet alguns passos al costat per no fer un pas de debò endavant. I en 
aquest sentit, doncs, veiem també com va ser l’acord que es va adoptar amb Mémora, 
també relacionat amb aquest debat ciutadà que es va generar i que va evitar afrontar 
el debat real de la gestió dels serveis funeraris. 

És cert, però, que avui tindrem una nova ordenança que nosaltres creiem que ha 
quedat curta. És cert que algunes propostes van ser acceptades, diverses de les 
propostes que vam posar sobre la taula, però també és cert que avui podem dir que 
arran de l’informe que es va demanar a l’Autoritat Catalana de la Competència, doncs 
algunes d’aquestes propostes que eren clau i que realment s’havia remarcat molt en 
tota la comissió i semblaven clau per tota la gent que formaven part de la comissió, 
doncs han caigut, han caigut. I ens sap greu, a més a més, poder dir avui que la gent 
que formava part de la iniciativa ciutadana pràcticament no són coneixedors que hi ha 
hagut aquests passos enrere en l’ordenança i crec que eren elements prou importants, 
tenint en compte que s’havien debatut en vàries ocasions a les reunions fetes com 
perquè es fes èmfasi en el fet que s’havien retirat aquests aspectes que eren 
importants; i aquest, per exemple, és el cas del fet que s’elimina l’obligació de cedir el 
tanatori a altres empreses per part d’aquells que n’ostenten la propietat. 

Crec que això és un element important i per això nosaltres avui no podem donar un vot 
a favor en aquesta ordenança. A més a més, cal remarcar que d’acord que s’hagi fet 
cas, en aquest sentit, al que deia l’Autoritat Catalana de la Competència, però, en 
canvi, ens sorprèn veure que no s’ha donat compliment a altres aportacions que també 
feia en aquest informe l’Autoritat Catalana de la Competència, com el fet, per exemple, 
de diversos requisits que s’incloïen que considerava que eren excessivament 
restrictius i aquí no s’ha fet cas a l’Autoritat Catalana de la Competència. O també cal 
dir que aquesta autoritat, en diversos informes realitzats per ells mateixos, també 
proposen el fet que es construeixin tanatoris de titularitat pública precisament per 
superar aquesta dificultat del fet de no poder considerar com a tal un tanatori servei 
essencial i, per tant, considerar que no es pot obligar les empreses a cedir-ho. Aquesta 
és la reflexió que fa l’Autoritat Catalana de la Competència, però proposa una solució, 
no és només retirar aquesta obligatorietat, sinó que proposa que es pugin construir, 
que es construeixin tanatoris de titularitat pública i aquests sí, doncs, es podran cedir a 
les diferents empreses autoritzades al municipi. 

Per tant, per tot això nosaltres ens abstindrem, ens abstindrem perquè és veritat que 
tenim una nova ordenança, però que aquesta és molt millorable, farem al·legacions en 
aquests sentits que els he comentat. I, a més a més, creiem que manca el fet que es 
pugui abordar d’una manera definitiva i àmplia la gestió pública dels serveis funeraris, 
que creiem que és un element completament necessari per aconseguir el que realment 
era l’objectiu de tot aquest procés i entenem que també ho hauria de ser de 
l’ordenança, que és el fet d’aconseguir uns serveis funeraris dignes i a preus justos. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I per Esquerra-
MES, el senyor Terés. 
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Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Crec recordar 
que fa tres anys, en l’anterior mandat, en aquest Ple i, de fet, en la Junta de Govern va 
passar com a acord la pròrroga de l’autorització de Mémora per prestar els serveis 
funeraris a la ciutat de Girona. En aquell moment, fa tres anys enrere, en aquest Ple, 
doncs es va debatre aquesta pròrroga, que finalitzava aquest desembre passat, i que 
ara s’ha renovat fins que no entri en vigor la nova ordenança, en aquell debat, com 
deia, de fa tres anys, ja es parlava..., el regidor Fàbrega ens parlava que feia falta 
redactar una nova ordenança. Ens trobem tres anys després i creiem, tenim la 
sensació que anem tard, anem tard perquè ja es va dir en aquell moment i tot just ara, 
doncs, la tenim a sobre la taula. I tenim la sensació, a més a més, que a sobre d’anar 
tard hi anem malament. Hi anem malament perquè aquest Govern s’ha vist empès a 
fer això una mica a contracor, tenim aquesta sensació i això ens ho indica diferents 
indicis. Un d’ells, per exemple, és que la moció que es va presentar ja en aquest 
mandat, en què es proposava de fer aquesta actualització, també es va rebre un 
informe del Defensor de la Ciutadania, és a dir, hi han hagut diferents pressions, 
també per part de la iniciativa ciutadana, per una plataforma, doncs, en la qual es 
poden recollir adhesions. Per tant, a través de totes aquestes vies s’han rebut 
pressions i finalment, doncs, es va haver de fer la redacció d’aquesta nova ordenança 
a partir de la sol·licitud que es feia des de la iniciativa ciutadana. 

Però és que aquest procés participatiu en què consisteix en la iniciativa ciutadana 
també ha estat molt deficitària. Al nostre entendre, no té cap sentit, no té ni cap ni peus 
que pugui participar un representant del Consell de l’Esport, però no hi puguin 
participar representants dels grups polítics que som aquí presents. Hem estat escollits 
per la ciutadania, tenim criteri sobre aquest tema i, per tant, és absurd que es convoqui 
entitats, associacions de veïns, qualsevol tipus de col·lectiu, però, en canvi, els 
representants electes, que se suposa que tenim criteri sobre aquests temes i que hem 
esta escollits per la ciutadania, per tant, som els seus representants, no hem pogut 
participar. Per tant, ens sembla un procés deficitari. A més a més, només calia veure el 
colofó final d’aquest procés, que va ser l’audiència pública, una audiència que no va 
ser ni audiència, ni va ser pública, perquè no va haver-hi aquest procés de debat i no 
hi havia públic. Per tant, una audiència pública en què no hi ha, doncs, aquesta 
interacció és un símptoma molt deficitari. 

Però tenim altres indicis que ens sembla que tot això no s’ho creuen. Jo crec que seria 
més honest per part de l’equip de govern dir que estan a favor –com a opció de 
centredreta– que la gestió dels serveis funeraris es faci des d’una empresa privada. 
Llavors, quedarien les posicions clares i jo crec que ens entendríem més fàcilment. 
D’aquesta manera, sembla que s’està a favor d’avançar cap a un model, però que en 
el fons no se’l creuen. Per exemple, van participar d’una operació de rentat de cara de 
Mémora, i és així, van presentar en roda de premsa un acord en el qual venien que es 
feia una rebaixa del 32 per cent dels serveis funeraris, d’un pack que permetia 
estalviar aquest 32 per cent. Evidentment el titular a la premsa l’endemà va ser que 
s’havia acordat una rebaixa del 32 per cent amb l’empresa Mémora per als serveis 
funeraris que es prestaven a la ciutat de Girona. 

Bé, nosaltres hem demanat la relació de serveis a què l’empresa Mémora està 
obligada a cedir a l’Ajuntament i que l’equip de govern i el propi Ajuntament no en tenia 
disposició, malgrat que l’ordenança actual diu que estan obligats a facilitar aquesta 
relació de serveis amb els seus imports, doncs nosaltres veient que això estava 
especificat en l’ordenança actual vam demanar la relació de serveis prestats 2015 i 
2016, abans i després de l’entrada en vigor d’aquest acord que vostès van anunciar a 
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bombo i plateret. I ens hem adonat que els serveis funeraris no només no s’han 
rebaixat un 32 per cent, sinó que de mitjana s’han incrementat un 4,4 per cent i, a més 
a més, un cop sumats tots els serveis complementaris que hi afegeix, diria, aprofitant-
se de la situació delicada en què es troben les famílies que han d’assistir aquesta 
empresa, hi afegeix uns serveis complementaris que fan augmentar aquest cost mitjà 
fins als cinc mil euros que es manté pràcticament invariable, cinc mil euros de mitjana 
per serveis funeraris, es manté pràcticament inalterable abans i després d’aquest 
acord que vostès van presentar. Per tant, això ens dol, perquè d’alguna manera estem 
ajudant que una empresa renti la seva cara de cares a la ciutadania i li estem facilitant 
que això sigui així. Per tant, ens sembla que fins i tot és poc ètic, ens sembla que hi ha 
manca de transparència, vam haver d’insistir vàries vegades i vam fer públic que 
estàvem disposats a demanar que s’apliqués l’ordenança i es sancionés l’empresa 
Mémora perquè no volia facilitar la relació de serveis prestats de l’any 2016, i ens 
semblava que això contravenia el que diu l’ordenança actual. 

Però, a més a més, si entrem al fons del que diu l’ordenança, ens sembla millorable, 
és a dir, l’Autoritat Catalana de la Competència ho diu, nosaltres tampoc veiem clar 
exigències com el fet d’haver de prestar el servei vint-i-quatre hores o el fet d’haver de 
tenir una previsió de dos mesos, que representa disposar de cent vint fèretres amb els 
seus diferents models; per a una empresa que es vulgui implantar a la ciutat, aquestes 
exigències potser són excessives i, per tant, s’adeqüen molt a l’empresa que hi ha 
actualment i que és la que està fent aquests serveis. És a dir que de facto encara hi 
han alguns requisits que fan que l’única empresa que pugui instal·lar-se sigui l’actual. 
I, de fet, n’hi ha una, d’exigència, que té a veure amb el que són les limitacions 
urbanístiques, l’Autoritat Catalana de la Competència en fa referència. És a dir, podem 
tenir una ordenança que sigui molt benvolent i que intenti que es promogui la 
competència, però si les normatives urbanístiques, el pla general no permet que 
s’instal·li perquè, tal com està redactada l’ordenança, diu que s’ha de..., que només es 
podran instal·lar en aquelles parcel·les que disposin de la qualificació actual, i aquesta 
qualificació en el pla general no n’hi ha més, no hi ha disposició, per tant, o s’elimina 
de l’ordenança o haurem de requalificar terreny, perquè si no serà inviable. Per tant, 
aquestes limitacions urbanístiques també ens sembla que afavoreixen el model actual. 

Creiem, doncs, que per tots aquests motius la nostra obligació és plantejar una 
abstenció, perquè evidentment l’ordenança avança en la línia de les recomanacions. 
Jo diria que hem anat a mínims, segurament, complir el que marca el marc normatiu 
actual, que segurament ja s’hauria d’haver fet molt abans, perquè aquest marc 
normatiu ja té uns quants anys, però que s’avança en aquesta línia i, en el fons, el que 
es vol amb aquesta regulació, doncs, és poder abaratir sobretot..., o sigui, oferir un 
servei de qualitat, però sobretot abaratir el preu del que són els serveis funeraris a la 
ciutat de Girona. No fem això perquè siguem uns fanàtics, per dir-ho així, de la legalitat 
i ens sembli que aquesta ordenança no s’ajusta perfectament al que diu la directiva, 
sinó que el pressupòsit de fons, quin és? Actualitzem l’ordenança, això de retruc ha 
d’implicar que es permeti la instal·lació de competència real, aquesta competència 
real, segon les lleis del mercat, que moltes vegades no acaben de funcionar, hauria de 
suposar un abaratiment per un efecte de competència i de lliure mercat, però això 
també sabem que difícilment serà així. Moltes vegades hi han pràctiques que fan que 
una empresa no vulgui instal·lar-se aquí perquè segurament la que està aquí operant 
potser la condiciona en el seu municipi d’origen i, per tant, a vegades hi ha com uns 
pactes tàcits de no-agressió que dificulten aquesta competència real. 
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Per tant, la nostra proposta, quina era? Ja la vam fer explícita, era crear un tanatori 
públic d’àrea urbana, un tanatori que operi a l’àrea urbana, que sigui sota alguna de 
les fórmules previstes, amb empresa pública, i que actuï en la lliure competència, per 
tant, forçant de forma real que aquesta competència existeixi i, per tant, pugui 
repercutir i veure reflectida en un abaratiment dels preus dels serveis funeraris. 

Bé, com deia, per tots aquests motius i perquè evidentment voldrem presentar 
al·legacions a aquesta ordenança, el nostre sentit de vot serà l’abstenció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies. No sé si 
vol fer alguna apreciació, senyor Berloso... 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Senyor Terés, vejam, quant a la participació dels 
grups polítics, nosaltres vàrem marcar, i en la comissió de treball així es va informar, 
que hi haurien, diguem-ne, diferents grups de treball i que el primer era el que es va 
composar, tal com els he dit, i a vostès se’ls va enviar tota la documentació a tots els 
grups polítics de quina era la proposta del que s’havia treballat, del que s’havia 
desestimat, etcètera. Per tant, vull dir, vostè no varen respondre en el termini que 
podien vostès, doncs..., ja ho he dit, que la CUP són els únics que varen respondre, 
però vostès es queixen que no han tingut allò. Què volien? Perquè es queixen que no 
han pogut participar junt amb el debat que teníem amb la ciutadania. Vostès, com a 
grups polítics, tenen el seu espai i se’ls va donar el termini que se’ls va donar perquè 
consideressin i se’ls va donar tota la documentació que s’havia treballat fins a aquell 
moment i vostès no varen respondre. Per tant, no digui que vostès no han tingut 
l’ocasió i tal. 

Crec que queda més que demostrat que la voluntat per banda d’aquest Govern és 
aconseguir la liberalització del mercat aquest i que puguin instal·lar-se altres 
empreses, i així és que ja n’hi ha una que ja ha fet els passos i no sé en quin moment 
està a nivell d’urbanisme. Possiblement té raó que es tindran d’habilitar, en tot cas, 
nous espais perquè no n’hi havien reservats, però aquesta és una herència que rebem 
de governs anteriors que no eren pas de centredreta, que segurament devien ser de 
centreesquerra i vostès en formaven part, vull dir..., suposo, perquè jo tampoc hi era, 
però ja que fa aquesta manifestació doncs li recordo que, en tot cas, això ve d’herència 
dels que vostès estaven formant govern. 

Llavors és cert que vostès varen demanar..., vostè a qui vol confondre en qüestió de 
l’acord que es va arribar de preu amb Mémora. S’ha arribat a un acord que els costos 
de tot el que se serveix en aquest pack representa aquest 30 «i pico» per cent de 
diferència, amb menys. Ara vostè aquí ara dóna..., és cert que varen demanar tota 
l’estadística dels enterraments que hi han hagut durant el 2016 a la ciutat de Girona, 
que de moment l’empresa Mémora va dir que no els havia d’entregar i després varen 
tornar a insistir i ja els han fet arribar. I vostè agafa l’estadística de totes aquelles 
persones que han anat allà i han contractat diferents serveis, primer, d’un moment que 
encara no existia aquest pack, que és el moment [principal #, 01.21.18] i a posteriori 
també, però nosaltres no podem pas obligar que agafin el pack aquest social, en tot 
cas, el tenen a la seva disposició i està penjat en la web de l’Ajuntament, vull dir que 
existeix. Bé, jo crec que la resta ja són particularitats que no hi entraré. 

Quant..., senyora Pèlach, quant a la iniciativa ciutadana, jo crec que ja l’he destacat, 
que vàrem fer coincidir amb el que era la iniciativa ciutadana, cosa que vull agrair 
públicament a totes les diferents persones i als diferents grups que han intervingut en 
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aquest treball, perquè hem arribat on hem arribat, home, crec que les que es va 
presentar, vull dir que totes les propostes que van sortir des d’iniciativa ciutadana, el 
percentatge important va ser considerat. L’altre, i si vostè agafa tota la documentació 
que també se li va fer a mà, son..., vull dir, no són desestimades, sinó que hi ha un 
percentatge important que ja estava potser no redactat de la manera que es volia, però 
ja estaven considerats, diguem-ne, amb la proposta que s’havia fet. També estava 
amb els grups polítics, que si no se’ls havia deixat... Jo crec que ja amb el que he 
contestat al senyor Terés queda per contestat. 

És cert, sí que nosaltres vàrem fer..., ara, diguem-ne, la ciutadania en general té, com 
qualsevol altra ordenança, trenta dies per opinar i presentar totes aquelles esmenes i 
propostes que vulguin i seran considerades, tal com ha dit la representant del PP, i 
després, vull dir, ho debatrem i seran considerades totes aquelles que es tinguin de 
considerar. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla, passem a la votació d’aquesta aprovació inicial d’ordenança reguladora de la 
prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Grup Municipal de Ciutadans, integrat per un membre, inicialment la 
nova ordenança municipal reguladora de la prestació dels serveis funeraris. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vàzquez Rodríguez. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

4. Estimar la petició de l'empresa Centre Verd S.A. concedint un termini fins el 28 
de febrer de 2017 pel trasllat de la seva activitat i la retirada de les instal·lacions i 
obres de cimentació en dues finques de 10.500m2. i 3.800 m2. respectivament, 
qualificades d'espais lliures i situades en el sector "Girona-2" a la Carretera de 
Barcelona. 

Mitjançant acta d'ocupació i pagament signada en data 17 de gener de 1991 es 
procedí a l'expropiació d'una finca propietat de l'entitat Centre Verd S.A. acordada pel 
Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada en data 9 de maig de 1989, amb la següent 
descripció: 

"Peça de terreny de forma rectangular, situada en el paratge anomenat "Girona-2" de 
superfície total aproximada deu mil cinc-cents metres quadrats (10.500 m2), que limita: 
a l'est, amb la Carretera Nacional II de Girona a La Jonquera en una línia recta de 154 
m. lineals; al nord i en una línia de 70 m. part amb l'Estació de Servei Girona II, 
mitjançant camí públic, que és l'accés d'aquest terreny, i part amb la finca que se 
segregarà de la present; a l'oest, amb l'aresta exterior de la zona de domini públic de 
la línia fèrria de Madrid-França per Port-Bou, en una longitud de 152 m. Lineals en línia 
sensiblement recta; i al sud, amb terrenys dels germans Masó" 

En el punt f) de l'acta d'ocupació i pagament de 17 de gener de 1991 es convingué 
com apreuament la reserva de la possessió de la finca per part de l'entitat expropiada 
durant el termini de 25 anys amb possibilitat de destinar-la a desenvolupar activitats de 
jardineria, i en el mateix document s'establí que a la conclusió d'aquest termini l'entitat 
Centre Verd S.A. retiraria totes les instal·lacions i obres de cimentació efectuades. 

Per acord de la Comissió de Govern de la Corporació del dia 17 d'abril de 1997 
s'acordà: 

1er.- Acceptar la cessió efectuada per l'entitat Centre Verd S.A. de la possessió de la 
finca de 1.891 m2 que ocupava en qualitat de possessionari a la Ctra. de Barcelona, 
en motiu d'haver resultat afectada a vialitat amb destinació a la construcció d'una 
rotonda, segons determinacions del Pla Parcial del Mas Gri. 

2on.- Compensar l'afectació de la superfície indicada i el trasllat del conjunt 
d'hivernacles i la part del negoci de jardineria i la part del negoci igualment afectats per 
l'execució de les obres d'urbanització i vialitat, amb la cessió de la possessió de la 
finca de propietat municipal de 3.800 m2. de superfície, directament confrontant amb 
les instal·lacions de Centre Verd S.A. pel mateix termini i condicions establerts en la 
resolució plenària de 9 de maig de 1989. 

Per Decret de l'Alcaldia del 16 de juliol de 2015 es va requerir a l'empresa Centre Verd 
S.A., amb NIF A58924788, domiciliada a Ctra. de Barcelona, 210 de Girona per a que 
amb efectes del dia 17 de gener de 2016 deixés completament lliures i vàcues les 
finques de propietat municipal de 10.500 m2. i 3800 m2. que ocupa per a la seva 
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activitat de jardineria a la Ctra. de Barcelona, sector "Girona-2", amb la retirada de 
totes les instal·lacions i obres de cimentació efectuades. 

En data 10 de desembre de 2015, l'empresa Centre Verd S.A. va presentar a 
l'Ajuntament un escrit amb número de registre d'entrada 2015057808, pel qual 
comunicava que havia fet efectiva la compra del terreny on es construiran les noves 
instal·lacions de l'empresa al municipi de Salt, acompanyant els documents 
acreditatius de la presentació a l'Ajuntament de Salt del projecte de construcció del 
nou centre. En aquesta comunicació no es concreta ni preveu un termini per a la 
retirada de l'activitat de les finques de propietat municipal. 

Per Decret de l'Alcaldia del dia 18 d'abril de 2016 es va resoldre iniciar l'expedient per 
declarar l'extinció de les condicions que legitimaven la possessió de les finques per 
part de Centre Verd S.A., atorgant un termini d'audiència de quinze dies hàbils per 
manifestar el que es considerés oportú. 

En data 13 de maig de 2016 i amb número de registre d'entrada 2016024068, 
l'empresa Centre Verd S.A. ha presentat un escrit d'al·legacions en el qual dóna 
compte de les gestions que s'han seguit per aconseguir un dret d'ús sobre uns 
terrenys al terme de Salt, parcel·la cadastral 17164003000490000OP, manifestant les 
causes per les quals no s'han pogut complir els terminis que inicialment tenien 
previstos per al trasllat de l'activitat de la Ctra. de Barcelona i sol·licitant que per part 
de l'Ajuntament de Girona s'ajorni la decisió de desnonament fins al 31 de gener de 
2017 o, alternativament, es concedeixi termini fins el 28 de febrer de 2017 per lliurar 
els terrenys. 

Vist l'informe emès pel servei de planejament de l'Àrea d'Urbanisme pel qual es dóna 
compte que els terrenys ocupats per les instal·lacions del Centre Verd no estan 
inclosos en cap sector de planejament, àmbit de gestió ni projecte d'urbanització, no 
estant previst que sigui necessari disposar dels terrenys abans del termini de 
lliurament proposat per l'empresa Centre Verd S.A. en el seu escrit d'al·legacions. 

Llei 16 de desembre de 1954, d'expropiació forçosa. 

Articles 58 a 60 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 
administracions públiques. 

Articles 152 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

PRIMER - Estimar la petició efectuada per l'empresa Centre Verd S.A. en el seu escrit 
d'al·legacions de 13 de maig de 2016 en el sentit de concedir un termini fins al dia 28 
de febrer de 2017 per al lliurament dels terrenys que ocupen actualment les seves 
instal·lacions. 

SEGON - Requerir a l'empresa Centre Verd S.A. per a que en aquest termini, i d'acord 
amb els termes que consten en el document de l'acta d'ocupació i pagament de data 
disset de gener de mil nou-cents noranta-u i en compliment de l'acordat en la sessió 
del Ple de 9 de maig de 1989 i la sessió de la Comissió de Govern de 17 d'abril de 
1997, deixi completament lliures i vàcues les finques de propietat municipal de 10.500 
m2. i 3800 m2. que ocupa per a la seva activitat de jardineria a la Ctra. de Barcelona, 
sector "Girona-2", amb la retirada de totes les instal·lacions i obres de cimentació 
efectuades. 
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TERCER - Comunicar a l'empresa Centre Verd S.A. que l'incompliment del 
requeriment establert en l'apartat segon de la present resolució comportarà l'execució 
del desnonament administratiu de la possessió. 

QUART.- Facultar àmpliament a l'Alcaldia-Presidència i subsidiàriament al Tinent 
d'Alcalde o Regidoria Delegada en qui delegui o qui exerceixi les seves funcions, per a 
totes les actuacions necessàries que es derivin del present acord. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo explicaré 
una mica d’on venim per situar-nos una mica, no? En data 17 de gener de 1991, es va 
procedir a l’expropiació d’aquesta finca propietat de l’entitat Centre Verd d’una finca de 
10.500 metres quadrats, un terreny de forma rectangular, es convingué que hi havia 
una reserva a l’hora de possessió de la finca per part de l’entitat expropiada durant un 
termini de vint-i-cinc amb la possibilitat de poder-la destinar a desenvolupar activitat de 
jardineria. També en el mateix document establia que durant aquest termini, el Centre 
Verd al cap de vint-i-cinc anys haurien de plegar i retirar totes les instal·lacions i obres i 
tot el que s’havia fet..., totes les instal·lacions que hi havia. 

Per altra banda, hi havia un altre acord, el 17 d’abril de 1997 es va signar un altre 
acord també amb l’entitat..., l’empresa Centre Verd, SA, en el qual acceptava la cessió 
efectuada per aquesta empresa d’una finca de 1.891 metres quadrats que ocupava 
aquella zona que s’hi va fer una rotonda en el seu moment, perquè es veia afectada 
per les obres que s’havien de fer a la rotonda, i se li compensava aquesta afectació en 
3.800 metres quadrats de superfície. 

El 16 de juliol de 2015 va haver-hi un decret d’alcaldia que vàrem requerir a l’empresa 
que el 17 de gener..., els vàrem comunicar que el 17 de gener finalitzava la seva 
ocupació i que llavors haurien de deixar lliures les dues finques, la de 10.500 metres 
quadrats i la de 3.800 metres quadrats. L’empresa, el Centre Verd, el 10 de desembre 
de 2015, varen presentar a l’Ajuntament un escrit que comunicava que havia fet 
efectiva una compra d’un terreny on es construïen unes noves instal·lacions de 
l’empresa, un terreny a Salt, en aquest cas, i bé, ens va acompanyar de documents 
conforme havia comprat aquest terreny. 

El 18 d’abril de 2016 es va resoldre iniciar l’expedient de declaració d’extinció de les 
condicions que legitimaven la possessió de les finques del Centre Verd i el 13 de maig 
de 2016 varen presentar un escrit d’al·legacions, l’empresa, en el qual manifestaven 
que les causes per les quals no s’han pogut complir els terminis eren perquè 
necessitaven acabar de construir la nau que estan fent i també poder fer el trasllat de 
l’activitat. I, per tant, ens sol·licitaven que s’ajorni la decisió de desnonament fins al 31 
de gener de 2017 i llavors també ens demanen..., més tard varen presentar un altre 
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escrit demanant al final el període..., no podien complir el gener i, per tant, ens 
demanaven que el 28 de febrer de 2017, poder recuperar els terrenys. 

Bé, nosaltres, vist l’informe de planejament en el qual no hi ha previst fer res de 
manera immediata, ja que és una zona verda, per tant, l’Ajuntament ha decidit estimar 
aquesta petició i requerir, evidentment, a l’empresa que en el temps esmentat, el 28 de 
febrer, deixi lliure aquests terrenys. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
La veritat és que quan vaig anar a la Comissió Informativa ja vaig mostrar, diguéssim, 
la meva perplexitat per aquest tema. Ho vaig fer potser perquè, clar, evidentment, jo 
quan es va dignar el primer acord tenia set anys d’edat, el del 91 i, per tant, doncs em 
quedava lluny, però especialment l’acord en si em semblava perplex, l’acord de 97 en 
què donem..., diguéssim, el canvi és que ells ofereixen mil «i pico» metres quadrats i 
nosaltres a canvi els donem tres mil «i pico» més, ja és de perplexitat màxima, els 
regalem dos mil metres quadrats a una empresa a nivell municipal perquè en facin l’ús. 
I tercer, la perplexitat arriba amb la gestió que n’ha fet l’actual equip de govern amb 
aquesta empresa. I m’explicaré. 

Clar, el 17 de gener de 2016 s’acabava, s’acabava. Després de vint-i-cinc anys Centre 
Verd, SA –i m’és igual el nom de l’empresa, fos quina fos, no és perquè sigui aquesta 
empresa, sinó qualsevol empresa– havia de tornar els terrenys a l’Ajuntament de 
Girona i el resultat és que no ho va fer, no ho va fer. No ho va fer, malgrat allò és una 
zona verda i és una zona, diguéssim, municipal que durant un any i un mes –quan 
s’aprovi això d’avui– haurem regalat a una empresa que n’hagi fet un ús sense que 
n’hàgim tret res a canvi d’aquest regal d’un any i mig, ells hauran pogut continuar fent 
un negoci i mentrestant... Sí, clar, durant aquest any i mig, ells hauran estat.., any i dos 
mesos o any i un mes, hauran estat fent un negoci, diguéssim, a canvi de res, perquè 
l’acord s’acabava fa un any, aquesta és la realitat. Quines garanties, com a Govern, 
mostren vostès cap a la ciutadania quan fan aquest tracte de favor cap a les empreses 
que un terreny que és municipal durant més d’un any una empresa el pot seguir 
utilitzant perquè vostès ho consideren adient. 

Però és que no és només això, és que, de fet, si un mira l’expedient, que jo ho he fet, 
el que ve a demostrar aquest cas no només és un tracte cap a una empresa que a mi 
em sembla que no es pot permetre un govern municipal que ha de representar el 
conjunt de la ciutadania i que ha de defensar que uns terreny públic, quan s’acaba 
l’acord, tornin a mans públiques. Aquest era el deure que tenien vostès com a equip de 
govern des de fa un temps i no ho han complert, sinó que el que es veu si un mira 
l’expedient és la demostració d’allò que ja vam denunciar molts ara fa un any, que era 
que aquest equip de govern, en aquell moment encara no hi havia el PSC, estava 
totalment boquejat després de la marxa del senyor Puigdemont. Perquè el que passa 
és que el Centre Verd presenta unes al·legacions al desembre, però aquestes no se li 
responen fins al mes d’abril. Casualitat o no, passen quatre mesos en què el seu equip 
de govern és incapaç de respondre o de fer que responguin unes al·legacions al 
Centre Verd, cosa que evidentment li va perfecte a aquesta empresa per llavors poder 
seguir argumentant que es pot quedar aquells terrenys durant tot aquest temps. I, a 
més, el que sap més greu és que és un tema que, si mira l’expedient, el portava 



 

30 
 

directament l’actual alcaldessa, la senyora Madrenas, que és a l’atenció de qui 
presenta l’empresa les al·legacions. 

I finalment l’argument que ha utilitzat gairebé tècnic, senyora Planas, de «no, és que 
en el planejament no hi ha res previst», com si fos una cosa tècnica, doncs jo també 
em sembla que és un altre error de l’equip de govern, tant parlar de dignificar l’entrada 
sud de la ciutat, tant que n’hem sentit parlar al senyor Ribas que vostès eren el govern 
que dignificaria l’entrada sud de la ciutat, i resulta que uns terrenys municipals al sud 
de la ciutat no saben què hi faran, ni què passarà, ni quan tornin a ser municipals com 
els treballarem, ni res. L’informe diu que com que no hi ha res, que s’hi quedin més 
temps, Home, doncs a mi em sap greu, a mi el que m’agradaria és que el Govern de la 
ciutat tingués clar què vol que hi passi en aquest moment, i vostès argumenten que no 
cal que el Centre Verd torni els terrenys, perquè com que no saben què hi ha de 
passar en aquells terrenys i la pobre empresa no ha pogut acabar les obres del que ha 
de fer a Salt, doncs que s’hi quedi tant temps com faci falta o, si més no, que s’hi quedi 
un any i una setmana més. 

Per tot això que he explicat, aquesta operació que ni compartim el que va passar l’any 
91, ni el 97, ni tampoc la gestió que n’ha fet l’actual equip de govern, nosaltres avui 
votarem que no. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, endavant. Sí, senyor Albertí... 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en Lluc 
m’ha aixafat una mica l’argumentari, però intentarem fer [el que puguem #, 01.33.50]. 
Bé, en aquest punt, nosaltres ens abstindrem igualment. El nostre grup no és que en 
cap cas estem en contra que la ciutat recuperi sòl públic, no, el que no entenem és 
com s’ha treballat aquest procés. 

Efectivament nosaltres vàrem fins i tot..., vaig estar llegint tot el plec de..., i 
efectivament el 17 de gener del 91 es va aprovar l’acta d’ocupació i el pagament d’una 
finca de propietat a l’empresa Centre Verd, on especificava la reserva d’ocupació 
durant el termini de vint-i-cinc anys, és a dir que expirava el 17 de gener de 2016. 
Efectivament, com deia la Maria Àngels Planas, la regidora, el 16 de juliol de 2015, el 
consistori requereix a l’empresa en aquesta data especificada anteriorment que deixi 
completament lliure la finca. Però no és fins al 10 de desembre de 2015 que l’empresa 
presenta a l’Ajuntament un document que m’ha estranyat, perquè és un document 
d’unes deu línies, aproximadament, que únicament notifica que han comprat uns nous 
terrenys per ubicar-hi l’empresa, però en cap cas –jo no ho he sabut veure– fa esment 
als terminis de retirada del terreny que ocupa actualment. I efectivament el 18 d’abril, 
tres mesos més tard de l’extinció, es fa una comunicació des de l’Ajuntament, que en 
aquesta comunicació es resol iniciar l’expedient d’extinció o se li dóna quinze dies a 
l’empresa perquè presenti al·legacions i als quinze dies justos, el 13 de maig, presenta 
la sol·licitud d’ajornament fins al 31 de gener de 2017 o esmenta el 28 de febrer del 
mateix any. 

Doncs bé, nosaltres no entenem, primer de tot, que no s’informés els grups municipals 
amb anterioritat d’aquests fets; segon, com és que l’empresa ha estat en fals durant tot 
un any; i tercera cosa, quina compensació rebrà aquest consistori per aquest retard? I 
finalment ens agradaria també conèixer quin és el futur d’aquests terrenys. 

Moltes gràcies 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde, si vol fer alguna apreciació... 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. En primer lloc, dir 
que després de vint-i-cinc anys és veritat que aquesta empresa havia d’haver planejat 
la forma de marxar, el període de marxar..., és cert, ho havia d’haver fet. En tot cas, no 
ho va fer l’empresa, jo no sé si pensaven que nosaltres ens n’oblidaríem i que no els 
ho demanaríem en el període que ho haguéssim de fer i, per tant, nosaltres vàrem fer 
el que ens tocava. El que sí que és cert és que nosaltres hem primat..., per nosaltres 
és molt important primar l’estabilitat laboral dels treballadors. Aquesta empresa té 
treballadors, si nosaltres diem «miri, no senyor, si vostè no ho té tot preparat, ens és 
igual, al carrer», vostès ara m’estarien fent un discurs totalment diferent, m’estarien 
fent la demagògia de «és que vostès no són sensibles, és que vostès no miren pel 
treballador, és que vostès...» És que m’estarien fent aquest discurs, sembla que els 
sento, que ja l’he sentit altres vegades, sembla que l’estic sentint. Per tant, si faig 
perquè faig i si no faig perquè no faig, però segur que vostès estan en el seu dret de 
fer el discurs, però això estan a l’oposició, però vull dir, m’estarien dient això, segur, és 
que sembla que ho vegi, no és la primera vegada que m’ha passat. 

I, per tant, és cert que aquesta empresa no ha complert amb els terminis, nosaltres els 
hem estat a sobre, hem tingut paciència, hem tingut prudència, sobretot prudència, 
perquè hi ha famílies que mengen d’allà i, per tant, hem estat..., hem tingut molta 
prudència. Però quan ens demanen quins són..., o sigui, aquest any, qui ens ho paga? 
Doncs el mateix que han pagant aquests vint-i-cinc anys i ningú ha dit res. Vostès 
mirin els cànons que hi havien i després em diguin què és el que pagaven, què és el 
que feien, el mateix, primer es mirin això i després parlin. O sigui, en realitat, nosaltres 
no vàrem pas donar la concessió fa vint-i-cinc anys, hi havia un altre govern que la va 
donar, i nosaltres ens la vàrem trobar, havíem de respectar els terminis, però realment 
paguen el mateix que pagaven fa vint-i-cinc anys, aquest període d’un any. Però 
nosaltres hem primat, ho torno a repetir, els treballadors, la gent, les famílies que allà 
tenen el sosteniment de la seva família i, per tant, crec que és molt important deixar-ho 
ben clar. I en la zona, bé..., no era..., què fèiem? Els fèiem marxar si no ho 
necessitàvem de seguida? Doncs jo crec que hem actuat com havia d’actuar un 
ajuntament, pel bé del ciutadà, en aquest cas. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per un membre, i Partit Popular, integrat per un membre, 
l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, estimar la petició de l’empresa Centre Verd en el seu escrit 
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d’al·legacions de data 13 de maig de 2016 en el sentit de concedir un termini fins al 28 
de febrer de 2017 per al lliurament dels terrenys que ocupen actualment les seves 
instal·lacions. 

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

Grup Municipal  C’s: 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.  

En contra: 

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

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

5. Desestimar la sol·licitud de la concessionària Balsol 2001 S.A. per ubicar dins 
l’àmbit de la concessió l'activitat d'una activitat de guixetes intel·ligents a 
utilitzar per empreses de missatgeria. 

L'empresa Balsol 2001 S.A. és la titular de la concessió administrativa per a la gestió i 
explotació de l'aparcament per a vehicles situat en el sector Santa Eugènia - Parc 
Central. 

En data 28 d'octubre de 2016, i amb número de registre d'entrada 2016052420, la 
concessionària ha presentat un escrit pel qual sol·licita autorització per instal·lar dins 
l'àmbit de l'aparcament un servei de "guixetes intel·ligents" per a la recollida i entrega 
de paqueteria gestionades per empreses de paqueteria. 

El plec de condicions jurídiques i economicoadministratives regulador d'aquesta 
concessió, aprovat per acord plenari de 27 de maig de 1996, contempla com única 
finalitat l'activitat d'aparcament de vehicles, sense que en el conjunt de les seves 
clàusules es contempli la possibilitat d'incloure alguna altra activitat diferent d'aquesta. 
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Atès que la sol·licitud efectuada implica la inclusió dins de l'àmbit de la concessió 
d'una activitat diferent a l'establerta en el plec de condicions jurídiques i 
administratives, per la qual cosa procedeix la seva desestimació. 

Articles 61 i 62 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del patrimoni dels ens locals. 

Articles 91 i 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 

DESESTIMAR la sol·licitud d'autorització efectuada per l'empresa Balsol 2001 S.A., 
amb CIF A17681164 i domiciliada al c/ Balmes, 150 entr. 4a. 08008 de Barcelona, per 
tal que dins l'àmbit de la concessió de l'aparcament soterrani per a vehicles del sector 
Santa Eugènia - Parc Central, de la qual és concessionària, s'hi ubiqui un servei de 
"guixetes intel·ligents" per a la recollida i entrega de paqueteria gestionades per 
empreses de paqueteria, atès que es tracta d'una activitat diferent a la establerta en el 
plec de condicions jurídiques i administratives regulador de la concessió. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna... 
Disculpin, la tinenta d’alcalde, sí, Maria Àngels Planas. 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, l’empresa 
Balsol 2001, SA, és titular d’una concessió administrativa per la gestió i explotació de 
l’apartament de vehicles situat al sector de Santa Eugènia del Parc Central. En data de 
28 d’octubre de 2016, la concessionària ha presentat un escrit en el qual ens sol·licita 
una autorització per instal·lar, dins de l’àmbit de l’aparcament, el servei de «guixetes» 
intel·ligents per a la recollida i l’entrega de paqueteria gestionades per l’empresa de 
paqueteria. El plec de condicions jurídiques i economicoadministratives reguladora 
d’aquesta concessió contempla com a única finalitat l’activitat d’aparcament de 
vehicles, sense que el conjunt de les seves clàusules contempli la possibilitat 
d’incloure alguna activitat diferent a aquesta. Atès que la sol·licitud que han efectuat 
era per fer una activitat diferent a la que estableix el plec de clàusules, bé, aquest 
Govern proposa desestimar la sol·licitud d’autorització. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
En aquest cas, expressar que en coherència amb tot el que hem expressat en el punt 
anterior en seguir allò que marca, de fet, el conveni, diguéssim, i la concessió en 
aquest cas, i sense tenir en compte la demagògia d’intervencions anteriors i el paper 
que tenen les empreses, que els el reconeixem, si utilitzés el mateix argument que ha 
utilitzat en el punt anterior, vostè ara el que hauria de fer és concedir aquesta 
concessió a aquesta empresa. Però, en aquest cas, estem molt d’acord amb l’equip de 
govern que, seguint la concessió, els hem de denegar a aquesta empresa la petició 
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feta, però diguéssim que nosaltres ho fem en coherència exactament amb allò que 
hem expressat en el punt anterior. I el que ens sap greu és veure que el Govern utilitza 
o ha utilitzat, en aquest cas, una doble vara de «medir» en aquests casos. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Albertí, si us plau. 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
nosaltres també votarem favorablement aquesta proposta perquè evidentment aquesta 
activitat no s’ajusta en cap cas a la llicència concedida. No obstant, com estàvem 
discutint amb el grup municipal, ens ha generat un dubte, a veure si ens el saben 
aclarir. Si els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament han vist tan clarament que la 
sol·licitud no s’ajusta a llei, tal com es visualitza a l’expedient, quin és el sentit del 
nostre vot? És a dir, què succeiria si la majoria del Ple votés desestimant la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs en algun 
altre moment ja se’l pot informar dels efectes jurídics que comporta votar en contra 
dels informes desfavorables o d’Intervenció o de Secretaria. Ara, si els sembla..., no sé 
si vol fer algun tipus de... Doncs passaríem a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies, senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat dels assistents, que representen la majoria absoluta dels membres legals, 
amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per un membre, i Partit Popular, integrat per un 
membre, desestimar la sol·licitud d’autorització efectuada per l’empresa Balsol 2001, 
SA. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels membres presents 
que són 24 dels 25, nombre legal de membres de la Corporació. 

Vots a favor: 

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

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

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

6. Aprovar la rectificació del Padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2016 

Confeccionat l'expedient de rectificació del Padró Municipal d'Habitants referent a l'1 
de gener de 2016, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el 
període comprès entre l'1 de gener de 2015 i l'1 de gener de 2016, de conformitat amb 
el que estableix la Resolució de 25 d'octubre de 2005, de la Presidenta de l'Institut 
Nacional d'Estadística i del Director General de Cooperació Local, per la qual es dicten 
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió del Padró municipal i sobre el 
procediment d'obtenció de la proposta de les xifres oficials de població. 

Per tot l'anterior, la Comissió Informativa de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior proposa 
al Ple l'adopció del següent acord: 

APROVAR la rectificació del Padró Municipal d'Habitants, amb referència a l'1 de 
gener de 2016, formada pels resums numèrics generals d'altes, baixes i modificacions 
produïdes durant el període comprès entre l'1 de gener de 2015 i l'1 de gener de 2016, 
amb les següents dades: 

Renovació padronal a 1 de gener de 2015: 97.586 habitants (aprovat per Reial Decret 
1079/2015, de 27 de novembre) 

Moviments padronals efectuats des d'1 de gener de 2015 a 1 de gener de 2016: 

ALTES: 

- Naixement: 972 habitants 

- Procedent d'un altre municipi: 4.846 habitants 

- Procedent de l'estranger: 1.415 habitants 

- Omissió: 843 habitants 

TOTAL ALTES....................................... 8.076 habitants 

BAIXES PER: 

- Defunció: 750 habitants 

- Amb destí a un altre municipi: 4.386 habitants 

- Amb destí l'estranger: 341 habitants 

- Inscripció indeguda: 1.486 habitants 

- Per duplicitat: 8 habitants 

- Per caducitat: 445 habitants 

TOTAL BAIXES................................. 7.416 habitants 

- Canvis de domicili: 5.573 
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- Modificació de dades personals: 4.528 

- Modificació de dades territorials: 263 

- Renovació padronal: 1.525 

- Moviment de confirmació: 257 

TOTAL: 98.246 habitants 

- Resultat de les operacions contrastades amb l'INE: 9 

TOTAL A 1 DE GENER DE 2016: 98.255 habitants (aprovat per Reial Decret 
636/2016, de 2 de desembre) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a donar 
compliment al sisè punt de l’ordre del dia, que es refereix al Padró Municipal 
d’Habitants. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem és la 
confecció de l’expedient de ratificació del Padró Municipal referent a l’1 de gener de 
2016, inclou altes, baixes i modificacions produïdes durant aquest període comprès de 
l’1 de gener de 2015 a l’1 de gener de 2016. La xifra que nosaltres hem d’aprovar, com 
ha dit el secretari, és de 98.255, veníem de la xifra de l’1 de gener de 2015 de 97.586, 
per tant, tenim 669 habitants més, que l’operació ve de les sumes de les altes, que són 
8.076, de la resta de les baixes, 7.416, i hem fet un petit ajustament de nou habitants 
de la xifra amb el contrast amb l’INE que en aquest cas són nou, com he dit, a favor 
nostre. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? No? Doncs cal votar, veritat? Bé, sí, votem. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat dels assistents, que representa la majoria absoluta dels membres legals, 
amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per un membre, i Partit Popular, integrat per un membre, 
la xifra final a 1 de gener de 2016 del Padró Municipal d’Habitants, sent aquesta 
98.255 habitants. 

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

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels membres presents 
que són 24 dels 25, nombre legals de membres de la Corporació. 

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7. Acceptació de la cessió d'ús d'espais de la Casa de Cultura per a la Biblioteca 
Ernest Lluch 

En data 10 d'octubre de 2014 la Junta de Govern Local va acordar establir un conveni 
de col·laboració amb la Diputació de Girona per a la cessió gratuïta, per un termini de 
20 anys, d'una part de l'edifici de la Casa de Cultura per destinar-la a seu de la 
Biblioteca Ernest Lluch. S'annexava a l'acord una proposta de conveni. 

El 23 de desembre de 2014, amb registre d'entrada 2014060625, es va rebre 
notificació de l'acord del Ple de la Diputació de Girona de 16 de desembre de 2014, 
que deia: 

"PRIMER. Desafectar els espais del sector est en planta baixa, més pati i un altell, de 
l'edifici de la Casa de Cultura de Girona, propietat d'aquesta Diputació, que figura a 
l'Inventari de Béns amb número 53, classificat com a bé de domini públic-servei públic 
en el Llibre A, epígraf 1.2.a), codi 110103 (edificis culturals, residencials i habitatges). 

SEGON. Ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2014, 
que aprova el text del Conveni de col·laboració a subscriure amb l'Ajuntament de 
Girona per a la cessió d'una part de l'edifici de la Casa de Cultura per a destinar-la a la 
seu de la Biblioteca Ernest Lluch, i cedir a l'Ajuntament de Girona l'ús dels esmentats 
espais per un termini de 20 anys, en els termes i condicions que s'indiquen en 
l'esmentat conveni." 

El mateix 23 de desembre de 2014 es signava el Conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i l'Ajuntament de Girona per a la cessió d'una part de l'edifici de la 
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Casa de Cultura per a destinar-la a seu de la Biblioteca Ernest Lluch. L'esmentat 
conveni consta a l'expedient administratiu. 

A l'expedient s'ha deixat constància, per mitjà de plànols, dels espais exactes que són 
objecte de la cessió. 

També consta nota simple informativa de la finca, per la qual s'acredita que la titularitat 
de l'immoble és de la Diputació de Girona i que no té càrregues. 

Així mateix, s'ha dut a terme una valoració econòmica de la cessió per part dels 
Serveis Tècnics Municipals, que consta en l'informe de l'arquitecte senyor Joaquim 
Roura. La valoració de la cessió s'ha calculat en trenta-dos mil sis-cents vint-i-un euros 
amb setanta-nou cèntims (32.621,79 €). 

S'ha de dur a terme l'acceptació de la cessió dels espais i la incorporació dels 
mateixos a l'inventari municipal, classificant-los com a bé de domini públic destinat a 
un servei públic, amb el valor que s'ha calculat de la cessió. 

L'òrgan competent per acceptar la cessió dels espais, d'acord amb el que s'estableix a 
l'article 31.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya, en relació amb l'article 49 del mateix text legal 
aplicat per analogia, és el Ple. 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni dels ens locals. 

- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels 
ens locals de Catalunya. 

1. ACCEPTAR la cessió dels espais del sector est en planta baixa, més pati i un altell 
de l'edifici de la Casa de Cultura de Girona, propietat de la Diputació de Girona. 

2. INCORPORAR els espais objecte de cessió a l'inventari municipal, classificant-los 
com a bé de domini públic destinat a un servei públic, amb un valor de cessió de 
trenta-dos mil sis-cents vint-i-un euros amb setanta-nou cèntims (32.621,79 €). 

3. INSCRIURE la cessió al Registre de la Propietat de Girona. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El substanciarà 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. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, en data 10 d’octubre 
de 2014, la Junta de Govern Local va acordar establir un conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona per a una cessió gratuïta de vint 
anys d’una part de l’edifici de la Casa de la Cultura per destinar-la a la Biblioteca 
d’Ernest Lluch. Els espais són la planta baixa, més el pati, més l’altell de l’edifici de la 
Casa de la Cultura. A l’expedient ja s’havia deixat constància per mitjà dels plànols..., 
bé, de tots els espais que s’ocupen. S’ha dut a terme una valoració econòmica per part 
dels serveis tècnics, que són 32.621,79 euros. I el que avui portem aquí és acceptar 
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aquesta cessió d’espais de tota la planta baixa, del pati i de l’altell de l’edifici de la casa 
i incorporar aquests espais també a l’inventari de l’Ajuntament de Girona. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Bé, jo el que voldria és explicar la meva abstenció. A mi el que em sap greu és que 
amb un tema com aquest que parla de la biblioteca de la Casa de Cultura qui ho 
presenti no sigui el regidor de Cultura, en el sentit que crec que algunes de les 
intervencions que jo faré van..., no sé si llavors me les respondrà el regidor o me les 
respondrà la senyora Planas, perquè crec que avui encara que ho presentin com un 
tema gairebé tècnic, estem parlant, en definitiva, d’un pas imprescindible perquè la 
biblioteca..., hi torni a haver una biblioteca a la Casa de Cultura de Girona, i això afecta 
uns quants temes més. 

Nosaltres sempre hem dit que havíem d’aspirar a més, si anem a la part tècnica, és a 
dir, això és una cessió per un espai molt concret de la Casa de Cultura, nosaltres 
creiem que a mitjà termini hauríem d’aconseguir que la Casa de Cultura pogués ser un 
edifici gestionat o congestionat des de l’Ajuntament de Girona en la seva globalitat, fet 
que ara mateix no passa i, per tant, doncs això és un pas petit per nosaltres del que 
hauríem d’aspirar. Aquest Govern jo no he sentit mai que, diguéssim, es posicionés si 
havia d’anar a més o a menys en aquest sentit, però, en tot cas, avui debatem 
d’aquest punt. 

És un acord que, diguéssim, és per vint anys, es va signar el 2014, jo encara vull 
repassar una entrevista que li van fer al regidor dijous a TV Girona i que parlava del 
tema i ell situava, sent optimista, la inauguració de la biblioteca, a un any, un any i mig 
vista. De fet, al pressupost d’aquest any no hi ha cap partida per poder fer la biblioteca 
de la Casa de Cultura, per tant, ens n’anem, si no vaig errat, a 2018, a mitjans 2018 
com a xifra, diguéssim, optimista d’inauguració de la biblioteca. Hauran passat, per 
tant, gairebé quatre anys des que es va signar l’acord en el seu moment el senyor 
Puigdemont amb la diputació, quatre anys en què haurem tingut, com qui diu, la cessió 
i no..., ara tenim un punt de lectura en un espai reduït de tot l’espai que tindrem. Però, 
clar, ja haurem passat gairebé un 25 per cent del temps de la cessió sense saber què 
passarà, evidentment, després dels vint anys, nosaltres creiem que vint anys són pocs, 
que en el seu moment l’acord hauria d’haver estat negociat per més anys i no només 
per vint anys. Per tant, un altre element que ens fa portar a l’abstenció, però és que a 
més és un acord o és en general tot un projecte que per molt que jo hagi anat a buscar 
avui l’entrevista del senyor Ribas a TV Girona per saber què va dir, continua molt a 
l’aire, continua molt a l’aire malgrat ja fa, com deia, des de 2014, que es va signar 
aquest acord i que, per tant, ja han passat dos anys i mig gairebé i han sigut incapaços 
d’explicar-nos o d’aconseguir que realment allà hi hagués la biblioteca que tant s’ha 
vingut reclamant per tanta gent, per tantes associacions de veïns, per tantes usuàries 
que durant molt de temps l’havien utilitzat. 

Per tot plegat, perquè ens sembla que és un acord amb una part tècnica, però de 
l’altra, que ens porten avui sense que hi hagi un projecte definit, que va tard, que no hi 
han els recursos previstos per a aquest any, que la política a nosaltres ens sembla 
erràtica des de fa temps amb aquest projecte en concret i més quan el mateix partit 
governa la diputació, això en principi hauria de facilitar, però jo que sóc patró de la 
Casa de Cultura ni tan sols m’assabento, diguéssim, de cap a on va el projecte i de si 
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realment hi haurà una casa de cultura nova. Podria anar fent un llarg etcètera que ens 
fa que evidentment estiguem d’acord que aquest espai sigui per a l’Ajuntament durant 
un temps, però molts altres motius ens porten avui a abstenir-nos. 

I finalment voldríem fer una pregunta concreta, què passarà amb l’espai que ara és la 
Biblioteca Ernest Lluch al Centre Cívic de Pla de Palau quan això es mogui d’aquí un 
any i mig, si ja tenen... Vejam si entra el Ieti de les neus... (Rialles.) Que què passarà 
amb aquest espai i si vostès d’una vegada per totes concretaran als veïns i veïnes de 
Sant Pau i del Pla de Palau en què es convertirà i si realment hi haurà un punt de 
lectura desenvolupat com reclamen els veïns i veïnes del Pla de Palau. 

He intentat explicar-me amb el grau de fressa, espero que s’hagi entès. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Li asseguro que s’ha entès, però 
lamento aquestes interrupcions. Però l’hem entès perfectament. Senyora Maria Mercè 
Roca... 

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Des del meu grup 
també volíem aprofitar aquest punt, que és d’acceptació de cessió d’un espai, que això 
ens sembla perfecte, aprofitar, però, per parlar també de la Biblioteca Ernest Lluch, per 
recordar la importància que té per als veïns i les veïnes del barri que quedi un punt de 
lectura en la biblioteca, també volen que hi hagi un servei de préstec. És molt 
important per al barri i estic molt convençuda que vostè ja està parlant amb els veïns. I 
simplement volíem recordar-li que per nosaltres és molt important i que anirem seguint 
el tema de molt a prop. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si vol fer 
alguna apreciació... 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Bé, dir simplement que coneixem bé la 
importància que té per al barri aquests equipaments, en som totalment conscients. El 
que, com ha dit el senyor Salellas, jo no sóc la regidora de Cultura, jo el que sí que els 
emplaço és que quedin una reunió amb el regidor de Cultura i que els explicarà 
àmpliament, n’estic segura, amb molt de gust els explicarà àmpliament tot això, totes 
aquestes inquietuds, totes aquestes preguntes que vostès tenen. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, passaríem a la votació de la cessió d’ús d’espais de la Casa de Cultura, que 
era el punt d’acord que proposem avui aquí, no què es farà en un equipament, ni a 
l’altre, sinó la cessió d’aquest espai. I els asseguro que i tant que hi haurà debat, tant 
com calgui, se’n parlarà tant com calgui, només faltaria, són dos equipaments 
absolutament essencials per a la ciutat, coneixem bé quines són les apreciacions de la 
ciutadania, està clar que se n’ha de parlar i molt i bé. Per tant..., però potser no era 
aquest el moment adequat. Entenc que a vostès els preocupi, exactament igual que a 
nosaltres. 

Passem, doncs, a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia. 

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 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, Ciutadans, integrat per un 
membre, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP 
- Crida per Girona, integrat per quatre membres, acceptar la cessió dels espais del 
sector est en planta baixa, més pati i un altell de l’edifici de la Casa de Cultura de 
Girona propietat de la Diputació de Girona. 

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

 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

La senyora Elisabeth Riera Alemany, regidora del Grup municipal PSC-CP, de 
conformitat amb l’art. 23.2 de la llei 40/2015 d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic, en aquesta moment abandona el Saló de Sessions per tenir 
interès personal en les següents propostes, números 8, 9 i 10. 

8. Abonar a la FUNDACIÓ MAS XIRGU, l'import del 5% de les facturacions 
corresponents als mesos de juliol 2015 - novembre 2015, desembre 2015 - febrer 
2016, març 2016 - juny 2016 i juliol 2016 - octubre 2016. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les següents 
empreses: 
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A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 

El bloc 1 (escoles d'educació especial, centres d'educació infantil i primària, escoles 
bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18% 
d'IVA inclòs. 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de 227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs. 

El bloc 5 (edifici consistorial, centres culturals, cartelleres, emissora de ràdio i altres 
edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

El bloc 4 (edificis adscrits a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, lavabos, brigades i 
dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA inclòs. 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes. 

Atesos els indicadors de qualitat del servei obtinguts que permeten ajustar, augmentar 
o reduir una part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció 
de la qualitat obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., 
adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del 
control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis 
públics i locals de l'Ajuntament. 

De conformitat amb el previst a la clàusula XII del plec de clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, que regula la facturació del servei. 

De conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual 
la factura es composarà duna part fixa (95%) i una part variable (5%), en funció de la 
qualitat del servei. Hi havia també la possibilitat d'assolir un 1% de bonificació 
extraordinària de l'import en funció de les condicions que es detallen més endavant, 
per tant podria oscil·lar entre +1% i -5%. Aquesta part variable de la factura es 
calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de qualitat indicats a 
l'apartat 2.7 del Plec de condicions tècniques. 

Primer.- APROVAR els informes sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la 
facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat 
obtinguts al mesos de juliol 2015 - novembre 2015, desembre 2015 - febrer 2016, març 
2016 - juny 2016 i juliol 2016 - octubre 2016, emesos per "Cias Com 2011, S.L", en 
dates 11 d'octubre de 2016, 23 de novembre de 2016, 24 de novembre de 2016 i 28 
de novembre de 2016. 

Segon.- ABONAR a FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents al bloc 4, retinguts i que corresponen a la part 
variable de la facturació del quadrimestre juliol 2015 - novembre 2015, en aplicació 
dels indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre juliol 2015 - novembre 2015 
són els següents: 
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Bloc 4: 2.650,50 € IVA inclòs (2.190,50 € de base i 460,00 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 

Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 2.791,95 € IVA inclòs (2.307,40 
€ de base i 484,55 € d'IVA calculat al 21 %) no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 2.650,50 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-141,45 € IVA inclòs (-116,90 € de base i 24,55 € d'IVA calculat al 21%) que correspon 
al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

· Brigada control plagues - Nau 4: (-1% de factor de correcció): -13,21 € IVA inclòs. 

· Cementiri (lavabos i vestidors): (-3% de factor de correcció): -37,61 € IVA inclòs. 

· Mòduls de brigada UOS - Mas Xirgu: (-2% de factor de correcció): -90,62 € IVA 
inclòs. 

Tercer.- ABONAR a FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents al bloc 4, retinguts i que corresponen a la part 
variable de la facturació dels mesos desembre 2015, gener i febrer 2016, en aplicació 
dels indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

Els imports corresponents a la facturació dels mesos desembre 2015, gener i febrer 
2016 són els següents: 

Bloc 4: 1.684,05 € IVA inclòs (1.391,78 € de base i 292,27 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 

Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 1.706,62 € IVA inclòs (1.410,43 
€ de base i 296,19 € d'IVA calculat al 21 %) no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de1.684,05 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-22,57 € IVA inclòs (-18,65 € de base i 3,92 € d'IVA calculat al 21%) que correspon al 
factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

· Cementiri (lavabos i vestidors): (-3% de factor de correcció): -22,57 € IVA inclòs. 

Quart.- ABONAR a FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents al bloc 4, retinguts i que corresponen a la part 
variable de la facturació del quadrimestre març-juny 2016, en aplicació dels indicadors 
de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions Tècniques. 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre març-juny 2016 són els 
següents: 

Bloc 4: 2.275,49 € IVA inclòs (1.880,57 € de base i 394,92 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 

Cinquè.- ABONAR a FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents al bloc 4, retinguts i que corresponen a la part 
variable de la facturació del quadrimestre juliol - octubre 2016, en aplicació dels 
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques. 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre juliol - octubre 2016 són els 
següents: 



 

44 
 

Bloc 4: 2.167,16 € IVA inclòs (1.791,04 € de base i 376,12 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 

Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 2.260,02 € IVA inclòs (1.867,79 
€ de base i 392,23 € d'IVA calculat al 21 %) no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 2.143,95 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-92,85 € IVA inclòs (-76,74 € de base i 16,11 € d'IVA calculat al 21%) que correspon al 
factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

· Brigada Medi Ambient Nau 7: (-1% de factor de correcció): -7,04 € IVA inclòs. 

· Cementiri (lavabos i vestidors): (-5% de factor de correcció): -49,81 € IVA inclòs. 

· Mòduls de brigades UOS - Mas Xirgu: (-1% de factor de correcció): -36,00 € IVA 
inclòs. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara vindrien dos punts, el vuitè i 
el novè, en què la regidora Elisabeth Riera ha manifestat la seva decisió d’absentar-se 
atès que forma part de la plantilla d’una empresa del grup i per si pogués ser causa 
d’incompatibilitat... Per tant, ja anirà seguint el Ple i s’incorporarà després. I passaríem, 
doncs, al punt vuitè de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, el bloc 4, que és el 
contracte de neteja d’edificis i dependències municipals encara està vigent a la 
Fundació Mas Xirgu a l’espera que es resolgui el concurs que s’ha convocat. En una 
de les seves clàusules, la clàusula dotzena, estableix que la facturació del servei es 
composa d’una part fixa, d’una part variable i la part variable es paga en funció de la 
qualitat del servei. La part variable està constituïda per un 5 per cent que es reté cada 
mes fins que realment es pot certificar la qualitat del servei. 

El que nosaltres portem a Ple és aprovar aquest pagament del 5 per cent perquè, 
d’acord amb els resultats del control de qualitat dels mesos que van del juliol de 2015 
a l’octubre de 2016, s’ha certificat que és correcte. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, senyor Albertí... 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la 
regidora Maria Àngels Planas ens ho acaba de comentar ara mateix, del contracte de 
neteja, un 95 per cent és fix i el 5 per cent restant és un import variable que s’abona a 
l’empresa depenent de la qualitat del servei. Per tant, si l’empresa que controla la 
qualitat del servei ha fet un informe favorable corresponent, evidentment estem a favor 
que s’aboni aquesta quantitat a la Fundació Mas Xirgu, que, a més a més, és una 
empresa del tercer sector. Però el que no entenem i volem denunciar és que 
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l’Ajuntament estigui pagant encara qüestions relatives a l’estiu de 2015, fa un any i 
mig! No entenem en cap cas aquest retard. I encara que l’empresa de control de 
qualitat s’hagués retardat a donar els resultats, cal recordar que la responsabilitat de 
pagar quan toca correspon a l’Ajuntament i no s’hi val a culpar els altres. I, per tant, tot 
i el nostre vot favorable a aquesta proposta, agrairíem que ens donin explicacions 
d’aquest retard. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Bé, parlaré amb els serveis tècnics, sé que 
varen estar comprovant..., bé, és molta feina, no és motiu per fer el juliol de 2015, 
parlaré amb el servei tècnic exactament que me digui quina és la qüestió, és una 
qüestió molt més tècnica que no política. La veritat és que jo no vaig ser en el 
seguiment de tot això, però ho preguntaré i, a més a més, els comentaré el que avui 
s’ha parlat aquí amb molt de gust. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat dels assistents que representen la majoria absoluta dels membres legals, 
amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
tres membres, Ciutadans, integrat per un membre, i Partit Popular, integrat per un 
membre, els informes sobre l’aplicació de l’índex de correcció de la facturació fixa i 
variable del servei de neteja d’edificis deguts als indicadors de qualitat i l’abonament 
de l’import del 5 per cent de les factures retingudes a la Fundació Mas Xirgu. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  

Moltes gràcies. 

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents 
que són 23 dels 25 nombre legal de membres de la Corporació. 

Vots a favor: 

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

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

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

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

9. Desistir del procediment del procediment de licitació del servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, LOTS IV i VII. 

Per acord de Ple, en sessió ordinària de data 9 de maig de 2016, es va aprovar 
l'expedient de contractació dels serveis de neteja dels edificis i dependències 
municipals de l'Ajuntament de Girona, el plec de clàusules administratives particulars, 
el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació dels serveis, la 
despesa, i es va convocar la licitació, dividida en 8 LOTS. 

El procediment que es va seguir per a l'adjudicació del contracte va ser l'obert, atenent 
a diversos criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150, 157 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), i subjecte 
a regulació harmonitzada en aplicació de l'article 16.1.b) del TRLCSP. 

Per decret de l'Alcaldia de data 20 de juny de 2016, es va suspendre el procediment 
de la licitació dels LOTS IV i VII (reservats a CET), degut a un error en els llistats de 
subrogació del personal, i per acord del Ple de data 11 de juliol de 2016, es va ratificar 
el decret de l'Alcaldia de 20 de juny de 2016, es va modificar l'Annex 3 ( els llistats de 
subrogació del personal) del plec de prescripcions tècniques referents als Blocs IV i 
VII, es va aixecar la suspensió del procediment de licitació i es va ampliar el termini de 
presentació de les ofertes dels esmentats Blocs. 

El termini de presentació de les ofertes pels LOTS IV i VII va finalitzar el dia 30 d'agost 
de 2016, havent-se presentat a la licitació un total de 3 proposicions (dues pel LOT IV. 
Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL, i Fundació Mas Xirgu, i dues pel LOT VII. 
Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL i la Fundació Mas Xirgu i Fundació Privada 
Drissa que es constituiran en la UTE social NETEJA GIRONA). 

En data 5 de setembre del 2016 la mesa de contractació va procedir a l'obertura del 
sobre 1, en la mateixa es constata que s'ha presentat a la licitació l'empresa SERVEIS 
INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL, i s'acorda atorgar-li un Termini no superior 
a 3 dies hàbils per a l'esmena de documentació administrativa, concretament se li 
sol·licita la presentació del document de compromís de subscriure la pòlissa 
d'assegurança en la forma i Termini indicat en el plec pel supòsit de que resulti 
adjudicatari. 

En data 6 de setembre de 2016 es reuneix novament la mesa de contractació i es 
constata que hi ha hagut un error de tramitació per part del servei de contractació i 
compres de l'Ajuntament, i s'han duplicat els quadres de presentació de pliques, i que 
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les empreses que s'han presentat a la licitació són: Serveis Integrals de Finques 
Urbanes, SL, i Fundació Mas Xirgu, pel LOT IV i Serveis Integrals de Finques Urbanes, 
SL i la Fundació Mas Xirgu i Fundació Privada Drissa que es constituiran en la UTE 
social NETEJA GIRONA), pel LOT VII. En la mateixa sessió, s'acorda atorgar un 
Termini no superior a 3 dies hàbils a les licitadores Fundació Mas Xirgu i a la Fundació 
Mas Xirgu i Fundació Privada Drissa que es constituiran en la UTE social NETEJA 
GIRONA per tal de que esmenin els errors i defectes detectats en la documentació 
administrativa. 

La mesa de contractació en data 12 de setembre del 2016 es va reunir i una vegada 
comprovat que les licitadores havien esmenat els defectes detectats en la 
documentació administrativa va procedir a l'obertura dels sobres 2. 

En data 23 de setembre del 2016, la mesa de contractació es reuneix per a l'obertura 
dels sobre 3, prèvia valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor, d'acord 
amb els informes tècnics que consten a l'expedient. 

Procedida a l'obertura del sobre 3, i en relació amb l'oferta presentada per SERVEIS 
INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL, d'acord amb l'acta: "la mesa davant el 
contingut de l'oferta presentada per Serveis Integrals de Finques Urbanes, en el que 
es dubta de si en l'oferta relativa al número de treballadors destinats a l'execució del 
contracte en els termes de la clàusula XXI.2.A a) del PCAP, pel que fa al lot VII, aporta 
a 2 ó 11 treballadors, doncs textualment recull el següent: II. 

Tanmateix, i en el cas que fossin 11 els treballadors ofertats, i 6 en el cas del lot IV, 
com es deriva, en aquest segon cas, de l'oferta presentada, la mesa debat sobre una 
possible inviabilitat de l'oferta, pel que cal que es revisi l'annex 7 aportat per les 
empreses en les seves proposicions. 

Com sigui que cal que s'estudiïn les ofertes presentades, per veure com cal procedir, 
la mesa decideix posposar dita decisió en una propera reunió que es convocarà la 
setmana vinent." 

En data 30 de setembre del 2016, es reuneix novament la mesa i acorda: 

"Revisada la documentació presentada per les empreses licitadores i atès que en el 
document annex 7 del PPTP complimentat per l'empresa SERVEIS INTEGRALS DE 
FINQUES URBANES, SL, tant pel que fa al LOT IV com al LOT VII, no contempla el 
personal que es destinarà a l'execució del contracte d'acord amb el previst a la 
clàusula XXI. II. A). a) i que és objecte de valoració. 

De conformitat amb l'article 183 del TRLCSP, en el procediment de diàleg competitiu, 
l'òrgan de contractació podrà sol·licitar precisions o aclariments sobre les ofertes 
presentades o informació complementària relativa a elles, sempre que això no suposi 
una modificació dels seus elements fonamentals que impliqui una variació que pugui 
falsejar la competència o tenir un efecte discriminatori. 

D'acord amb l'Informe 7/2013, de 9 de desembre, de la Junta de Contractació 
Administrativa del Govern de les Illes Balears, la possibilitat de sol·licitar aclariments 
de les ofertes també és aplicable a la resta de procediments de contractació. 

En aquest cas, i vist que l'empresa indicada, en relació a la realització de noves 
contractacions de persones amb especials dificultats d'inserció laboral, vinculades al 
servei social USAP de CET a jornada complerta, pel que fa al LOT IV aporta 6 
persones i pel que fa al LOT VII n'aporta 11, caldrà que se li sol·liciti aclariment 
respecte de l'oferta presentada i presenti novament el quadre corresponent a l'Annex 
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VII, introduint les persones aportades, així com la informació relativa a les diferents 
caselles de l'annex, sense que això suposi la variació dels termes de l'oferta objecte de 
valoració. Atorgant-li a l'efecte un termini de 10 dies hàbils." 

L'acord fou notificat a l'empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL 
en data 4 d'octubre del 2016, que ha presentat escrit en data 14 d'octubre del 2016 a 
les oficines de correus, amb entrada al Registre de l'Ajuntament de Girona el dia 20 
d'octubre del 2016 ( RE. 2016051559). 

En data 4 de novembre del 2016, la mesa de contractació, es reuneix per a la 
valoració de la documentació presentada per SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES 
URBANES, SL i proposar l'adjudicació a les empreses primerament classificades. 

La mesa, a la vista de l'informe emès conjuntament per la cap del servei de 
contractació i compres i la tècnic de secretaria Administrativa o Estadística, acorda 
l'exclusió de l'empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL, de la 
licitació, pel que fa als LOTS IV i VII, concretament, a l'acta consta: 

"Analitzada la documentació, i d'acord amb l'informe de 3 de novembre de 2016, emès 
conjuntament per la cap del Servei de Contractació i compres, la senyora Berta 
Gratacós i Cubarsí, i per la tècnica de Secretaria i Estadística, la Mesa acorda 
excloure a l'empresa Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL, de la licitació per a 
neteja dels edificis i equipaments municipals tant pel que fa als LOTS IV com VII, 
degut a l'ambigüitat de la seva oferta pel que fa al nombre de treballadors destinats a 
l'execució del contracte, més enllà dels que estan relacionats en els quadres de 
subrogació, que siguin persones amb especials dificultats d'inserció laboral, vinculades 
al servei social USAP de CET i per no haver presentat el quadre corresponent a 
l'annex VII, degudament completat tal com se sol·licitava per part de la Mesa de 
Contractació. 

S'explica a la Mesa el contingut de la justificació de l'oferta presentada per l'empresa 
SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL i la valoració de la mateixa." 

L'acta de la mesa de contractació de data 4 de novembre del 2016, ha estat notificada 
a SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL en data 9 de novembre del 
2016, atorgant a l'empresa un termini de 15 dies hàbils per a la interposició del recurs 
especial en matèria de contractació regulat als articles 40 i següents del RDL 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de contractes del sector 
públic ( en endavant TRLCSP). 

En data 18 de novembre del 2016, ha tingut entrada aquest Ajuntament ( RE 
2016057470) anunci de la interposició del Recurs especial en matèria de contractació 
per part de SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL a tenor del disposat a 
l'article 44.1 del TRLCSP. 

En data 25 de novembre del 2016, ha tingut entrada al Registre de l'Ajuntament a 
través de la plataforma EACAT, ( RE 2016058937) comunicació per part del Tribunal 
Català de Contractes del Sector Públic, de la interposició del Recurs especial en 
matèria de contractació ( número d'expedient N-2016-186) contra l'acord de la Mesa 
de Contractació de 4 de novembre del 2016, pel qual s'exclou a l'empresa SERVEIS 
INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL de la licitació del contracte de serveis de 
neteja d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona ( LOTS IV i VII), 
expedient número 2016009694. 
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En l'escrit presentat per SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL, 
declaren que la resolució que es recorre és contrària a dret i nul·la de ple dret per no 
haver-se respectat els criteris de valoració establerts a l'article 150.2 del TRLCSP, 
concretament entenen que el criteri contingut a la clàusula XXI apartat 2.A, que es 
tracta d'un criteri automàtic, no pot donar lloc a les interpretacions subjectives per part 
de l'òrgan de contractació, entenent que d'aquesta manera és com ha procedit l'òrgan 
de contractació. 

En data 30 de novembre del 2016 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, 
va resoldre sobre les mesures cautelars sol·licitades acordant la suspensió del 
procediment de contractació d'acord amb el previst als articles 43 i 46.3 del TRLCSP, 
posant en coneixement de l'Ajuntament de la mateixa en la mateixa data. 

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en data 12 de desembre del 2016 
ha resolt el següent: 

1.- Estimar el recurs interposat pel senyor JPLZ en nom i representació de la societat 
SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL, contra l'acord que exclou a 
l'empresa dels lots IV i VII de la licitació del servei de neteja dels edificis i 
dependències municipals de l'Ajuntament de Girona ( expedient 2016009694), en el 
sentit indicat en els fonaments jurídics d'aquesta resolució. 

2.- Aixecar la suspensió acordada per aquest Tribunal en data 30 de novembre del 
2016. 

3.- Declarar que no s'aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interposició 
del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció prevista en l'article 47.5 
del TRLCSP. 

4.- Notificar aquesta Resolució a totes les parts. 

Segons el Tribunal la redacció de la clàusula XXI del PCAP apartat 2.A, " és clara i 
meridiana per aquest Tribunal, per a la interpretació de la qual és possible l'aplicació 
supletòria del codi civil, l'article 1281 del qual estableix que si els termes del contracte 
són clars i no deixen lloc a dubtes sobre la intenció dels contractants, caldrà estar al 
sentit literal de les seves clàusules .... de la literalitat de la clàusula es desprèn que el 
càlcul del número de treballadors que constitueix el THEMA DECIDENDI PIVOTA al 
voltant del paràmetre de la contractació de personal a jornada complerta, sense indicar 
cap altre factor més que faculti reconsiderar l'oferta, com ara la temporalitat del 
personal, el període d'incorporació durant l'execució del contracte, o en, definitiva, 
altres interpretacions subjectives per part de l'òrgan de contractació que al·lega la 
recurrent ... arribats a aquest punt, doncs, s'aprecia que SIFU va formular una 
proposició ajustada als requisits de fons i de forma establerts en les clàusules i 
prescripcions dels PCAP i PPT al·legades per les parts, adequada a les possibilitats 
que aquests permetien i, per tant, sense haver-se acreditat el contrari en aquest 
procediment de recurs ..." També declara el tribunal que " de no ser possible l'aplicació 
dels plecs en els termes en què van ser elaborats, assisteix a l'òrgan de contractació la 
facultat de desistir del procediment o de renunciar al contracte, sempre i quan acrediti 
les infraccions no esmenables del procediment i les raons d'interès públic que 
determinen la seva decisió, d'acord amb l'article 155 del TRLCSP, tot posant fi al 
procediment de contractació amb un pronunciament diferent de l'adjudicació." Al final 
conclou que: "En conseqüència, correspon estimar el recurs interposat per SIFU en el 
sentit d'anul·lar l'acte impugnat de la Mesa de contractació que va excloure aquesta 
empresa de la licitació i retrotraure les actuacions al moment immediatament anterior a 
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aquell en què es va adoptar, per tal que la Mesa de contractació admeti la proposició 
de la recurrent i la valori tot aplicant íntegrament les previsions establertes en els 
plecs, sens perjudici del dret que assisteix a l'òrgan de contractació a resoldre el 
procediment a través de les altres formes que preveu l'article 155 del TRLCSP, si 
s'escauen". 

D'acord amb informe de data 29 de desembre del 2016 emès conjuntament per la cap 
del servei de contractació i compres i tècnica de secretaria Administrativa i estadística: 
"En tot cas cal tenir present que de la lectura literal del criteri inclòs a la clàusula XXI 
apartat 2.A, es desprèn que la seva aplicació pot donar lloc a situacions 
discriminatòries o desiguals entre els licitadors, i també es pot produir que la millor 
oferta no sigui la més ben puntuada. 

El contingut del criteri és el següent: 

a) Persones amb especials dificultat d'inserció laboral: fins a 30 punts 

Es valorarà els treballadors destinats a l'execució del contracte, més enllà dels que 
estan relacionats en els quadres de subrogació, que siguin persones amb especials 
dificultats d'inserció laboral, vinculades al servei social USAP de CET (persones amb 
discapacitat física amb reconeixement de grau igual o superior al 65%, o amb, 
discapacitat intel·lectual/mental o paràlisi cerebral amb un reconeixement de grau igual 
o superior al 33%) en relació al total de la plantilla de treballadors per l'execució del 
contracte. Pel càlcul del número de treballadors amb especials dificultats per a 
l'execució del contracte es comptabilitzarà com a unitat les persones contractades a 
jornada completa i per les persones contractades a jornada parcial el percentatge 
equivalent agafant com a base la jornada completa. 

Puntuació de cada oferta = Núm. màxim de punts X Núm. de persones de l'oferta que 
es puntua 

Núm. de persones de l'oferta superior 

Concretament l'empresa FUNDACIÓ MAS XIRGU, va aportar pel BLOC IV un total de 
2 treballadors, i l'empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, de 6 
treballadors. 

Pel BLOC VII, la UTE SOCIAL NETEJA, va aportar un total de 2,43 treballadors i 
l'empresa SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES,11. 

Dels quadres de la càrrega de treball presentats per les diferents empreses es 
desprèn, pel que fa als treballadors proposats per la FUNDACIÓ MAS XIRGU i UTE 
SOCIAL NETEJA que ho són a jornada complerta i durant la vigència del contracte, i 
en el cas de que són a jornada parcial es comptabilitza el treballador en els termes 
recollits en el criteri, mentre que en relació amb l'empresa SERVEIS INTEGRALS DE 
FINQUES URBANES, tal i com expressen en el seu escrit presentat en data 14 
d'octubre del 2016 a les oficines de correus, amb entrada al Registre de l'Ajuntament 
de Girona el dia 20 d'octubre del 2016 (RE.2016051559), inclouen com a personal de 
nova incorporació, aquell personal temporal que substituirà al personal titular durant 
les seves vacances, així com l'equip de ruta per la realització de tasques d'especialista 
i les substitucions d'absentismes i baixes. 

Concretament, i en el que es refereix al LOT IV, dels 6 treballadors que s'aporten en 
virtut del criteri de valoració indicat són: tres persones per substitució de vacances, 1 
persona per equip de ruta i dues persones per substitucions i absentismes. 
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En el cas del LOT VII, de les 11 persones aportades, 7 persones són per substitució 
de vacances, 0,30 per equip de ruta, dues per ampliació del servei actual i 1,70 per 
substitucions d'absentisme. 

En relació amb l'aportació de les persones en substitució de vacances, val a dir que, 
en la redacció del Plec de condicions tècniques particulars ja s'estableix com a 
obligatorietat el substituir el personal durant les seves vacances (30 dies naturals/any) 
així com durant les possibles baixes, i així es contempla en el preu hora definit durant 
el concurs de neteja, el qual inclou el % estimat d'absentisme específic per a 
l'Ajuntament de Girona. En tot cas el que no pot fer l'òrgan de contractació és valorar, 
atorgant puntuació a l'efecte, d'aquells aspectes que ja constitueixen una obligació pel 
contractista. Tanmateix, si els altres licitadors haguessin tingut coneixement de que es 
valoraria aquesta aportació de treballadors potser també n'haguessin aportat. Així 
mateix passa amb la substitució dels absentismes, que valorar-los d'una forma 
objectiva tampoc és real doncs els absentismes són situacions incertes, doncs no hi ha 
una certesa absoluta de què passin, amb la valoració els treballadors que s'aportin per 
substituir absentismes, s'estaria valorant una situació que no se sap si es produirà. A 
part, dita substitució ja constitueix una obligació per part de l'adjudicatari en plecs. 

En conseqüència la situació que es genera amb l'aplicació del criteri de valoració és la 
següent: 

LOT IV: 

Fundació Mas Xirgu (2TR): 10 PUNTS 

SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES (6 TR): 30 PUNTS 

LOT VII: 

UTE SOCIAL NETEJA: (2,43 TR): 6,63 PUNTS 

SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES (11 TR): 30 PUNTS 

En aquest cas es produeix la situació de que les millors ofertes no són les més ben 
puntuades, doncs tal i com succeeix en el LOT IV, mentre els treballadors aportats pel 
licitador Fundació Mas Xirgu, ho són a jornada complerta, en el cas de SERVEIS 
INTEGRALS DE FINQUES URBANES que tindria la major puntuació, els treballadors 
que se li puntuen ho són per la substitució de vacances i possibles substitucions, i 
únicament un seria aportat al contracte, i no totes les hores de l'any. 

En el cas del LOT VII, mentre la UTE SOCIAL NETEJA aporta 2,43 treballadors a 
jornada complerta, SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, n'aporta dos, i la 
resta ho són per la substitució de vacances, possibles substitucions i un d'equip de 
ruta que només es comptabilitzaria en una proporció de 0,30 per ser aportat 
parcialment, tot hi així li pertocaria a aquest segon licitador la màxima puntuació per 
aquest criteri. 

Per tant l'aplicació del criteri dóna lloc a situacions discriminatòries o desiguals entre 
els licitadors, i es produeix el fet de que la millor oferta no és la més ben puntuada". 

La mesa de contractació reunida en data 29 de desembre del 2016, d'acord amb 
l'informe emès per la Cap del Servei de contractació i compres i la tècnica de 
secretaria Administrativa i Estadística ha acordat proposar a l'òrgan de contractació el 
desistiment del procediment de licitació de la neteja dels edificis i dependències 
municipals pel que fa als LOTS IV i VII. 
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D'acord amb l'article 1 de la llei els principis que informen la contractació pública, són, 
entre altres el de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat transparència dels 
procediments, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. Tanmateix dintre 
les finalitats de la contractació pública es troba la necessitat de selecció de l'oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

Vist per tant, que s'estaria infringint dit article en relació amb el previst a l'article 150 
TRLCSP, atès que la fórmula no guarda proporcionalitat i per tant no serveix per 
determinar l'oferta econòmicament més avantatjosa tal i com determinen els article 
indicats. I que es tracta d'una infracció no reparable en aquest moment del 
procediment, ja que ha finalitzat el termini de presentació de proposicions, i els 
licitadors ja han presentat les seves ofertes. 

D'acord amb el previst a l'article 155 del TRLCSP que regula el desistiment del 
procediment d'adjudicació per l'Administració, d'acord amb el qual només podrà 
acordar-se abans de l'adjudicació, i haurà d'estar fundada en una infracció no 
esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d'adjudicació, havent de justificar-se en l'expedient la concurrència 
d'aquesta causa. 

Vista la doctrina establerta en la matèria per part dels Tribunals Administratius, en els 
que s'ha possibilitat a l'òrgan de contractació la utilització de la fórmula del desistiment 
del procediment de contractació en els casos en els que " L'establiment de fórmules de 
valoració que donin lloc a que ofertes econòmicament més avantatjoses arribin a tenir 
pitjor puntuació que ofertes més cares dóna lloc a la infracció no esmenable de les 
normes sobre preparació del contracte o de les regulades en el procediment 
d'adjudicació ( TACRC resolució 228/2015, de 13 de març del 2016)". 

Vista la resolució dictada pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el 
recurs especial en matèria de Contractació interposat contra l'acord de la mesa de 
contractació de data 4 de novembre del 2016, en la que s'acorda excloure a SERVEIS 
INTEGRALS DE FINQUES URBANES DE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA 
D'EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (Lots IV i VII), i en la que el Tribunal 
conclou: "En conseqüència, correspon estimar el recurs interposat per SIFU en el 
sentit d'anul·lar l'acte impugnat de la Mesa de contractació que va excloure aquesta 
empresa de la licitació i retrotraure les actuacions al moment immediatament anterior a 
aquell en què es va adoptar, per tal que la Mesa de contractació admeti la proposició 
de la recurrent i la valori tot aplicant íntegrament les previsions establertes en els 
plecs, sens perjudici del dret que assisteix a l'òrgan de contractació a resoldre el 
procediment a través de les altres formes que preveu l'article 155 del TRLCSP, si 
s'escauen" 

Vist el previst a l'article 109.2 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
Administratiu comú de les Administracions Públiques: "Així mateix, les administracions 
públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, 
els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes." 

Atès que dit error només afecta a 2 dels 8 LOTS que conformen la licitació i vist que 
d'acord amb la resolució del TACRC 144/2011, encara que en relació amb la 
presentació d'un recurs especial en matèria de contractació contra els plecs de 
clàusules i que afectava només a un dels LOTS, declara que: 

"En consecuencia, como al principio de la presente resolución hemos puesto de 
manifiesto, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 66 de la ley 30/1992, de 26 de 
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noviembre, y, por ello disponer "la conservación de aquellos actos y trámites cuyo 
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción". Ello 
significa que debemos declarar subsistentes aquellas cláusulas de los pliegos que no 
han sido objeto de impugnación y, en consecuencia, no resultan afectadas por la 
anulación de las relativas al lote impugnado. 

De esta manera no existe obstáculo legal para que el procedimiento de licitación 
continúe respecto de los dos primeros lotes del acuerdo marco, teniendo en cuenta 
que la adjudicación de todos ellos es independiente de la de los demás, siendo, por 
tanto, posible adjudicar sólo alguno o algunos de ellos." 

Aunque aquí se recurren los pliegos, la conclusión que saco es que si se recurre un 
lote esto no afectaría a la tramitación del resto de lotes, siempre y cuando entiendo se 
identifique el lote que se recurre y no se pida la suspensión de la toda la licitación. 

Pel que de manera analògica seria aplicable al present cas, entenent que el 
desistiment del procediment de licitació pel que fa als BLOCS 4 i 7, que conformen els 
LOTS 4 i 7 a la present licitació, només afectaria a la tramitació d'aquests LOTS, sense 
afectar a la resta de LOTS. 

Atès que l'article 155.4 del TRLCSP, determina que el desistiment no impedirà la 
iniciació immediata d'un nou procediment de licitació. 

- Desistir del procediment de contractació dels serveis de neteja d'edificis i 
dependències municipals de l'Ajuntament de Girona pel que fa als LOTS IV i VII, 
d'acord amb els fets i fonaments exposats. 

- Notificar la resolució als licitadors que s'han presentat a la licitació, procedir a la 
publicació al Perfil del contractant, Butlletí Oficial de la Província, Butlletí Oficial de 
l'Estat i informar a la Comissió Europea del desistiment. 

- Comunicar als licitadors que poden retirar les ofertes presentades. 

- Acordar l'inici d'un nou expedient de contractació en el que es reculli una fórmula per 
valorar els criteris avaluables de manera automàtica o mitjançant fórmules que sigui 
coherent i guardi la deguda proporcionalitat i que serveixi per determinar l'oferta 
econòmicament més avantatjosa. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, és una mica 
més complicat, us explicaré una mica tot aquest procediment, tot i que la gent que 
forma part de la Mesa de Contractació ja ho sap, ja n’és coneixedora. En el Ple de 9 
de maig de 2016 es va aprovar un expedient de contractació dels serveis de neteja 
dels edificis dividit en vuit lots, que el IV i el VII eren reservats als centres especials de 
treball. El Decret d’Alcaldia de 2016 va suspendre el procediment de licitació dels lots 
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IV i el VII degut a un error en el llistat de subrogació del personal que ens havia donat 
l’empresa, que era la que ho portava fins ara. El Ple de l’11 de juliol es va modificar 
aquest annex, ho vàrem portar a Ple, i del plec de prescripcions tècniques referents a 
aquest bloc, el IV i el VII, es va aixecar la suspensió de procediment de licitació i es va 
ampliar el termini de presentació de les ofertes, vàrem donar més temps perquè 
poguessin portar les ofertes. 

Es varen presentar en aquesta..., bé, en aquesta ampliació de termini, es varen 
presentar pel lot IV el Grup Serveis Integrals Finques Urbanes, el Grup SIFU, i la 
Fundació Mas Xirgu. Pel grup VII es van presentar els Serveis també, el SIFU, i la UTE 
social Neteja de Girona. A l’obertura del sobre número 3, l’oferta presentada per SIFU 
a la Mesa de Contractació era una oferta que no es va arribar a entendre i, per tant, es 
va acordar sol·licitar aclariments a l’empresa respecte a l’oferta que ells havien 
presentat. I en data 4 de novembre de 2016, la Mesa de Contractació es va reunir per 
a la valoració de la documentació presentada per SIFU i va proposar l’adjudicació a 
empreses..., bé, a la..., primerament classificades. La Mesa, a la vista de la 
documentació que es va aportar, va acordar excloure l’empresa SIFU, perquè ja he dit 
que no s’havia entès el que havien presentat, degut al fet que era una ambigüitat en la 
seva oferta, el nombre de treballadors no es va acabar d’entendre per part de la Mesa. 
L’empresa va interposar un recurs especial en matèria de contractació contra l’acord 
d’haver-la exclòs i..., de l’exclusió que havia adoptat la Mesa. El Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic, en data 12 de desembre, va estimar el recurs que va 
interposar l’empresa, però advertia de no ser possible l’aplicació dels plecs en els 
termes en què van ser elaborats ja que existia una contradicció, llavors podíem desistir 
a tirar endavant el procediment. Ens deien que no distingia entre si el personal a portar 
és de temporal o no, des de l’inici del contracte o no, o per substituir vacances o no, 
l’únic que discriminava era si era temps parcial o no. Per tant, entenia que no era prou 
entenedor. La documentació que va aportar l’empresa SIFU..., es desprenia, bé, que 
gran part dels treballadors que portaven no eren per..., la majoria era per substituir 
vacances, no eren treballadors per formar part de l’empresa. 

I, per tant, el que al final ha decidit, tal com ens deia el Tribunal Català, podíem desistir 
i el que portem aquí és el desistiment del procediment d’adjudicació del contracte i 
evidentment fer una nova licitació esmenant aquesta part del plec que se’ns diu que no 
és prou entenedora. I, per tant, la proposta del ple és desistir aquest procediment i 
l’inici del nou procediment. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí, senyor Albertí... 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la 
regidora Maria Àngels Planas ens ha explicat molt clarament tot el procés, que és 
complex, realment hem estat una mica «gafats» en tot aquest tema, esperem que la 
nova licitació surti correctament. El que sí que ens agradaria, i és un prec, que en el 
nou procés ens preocupa que no hi hagués retrocés en el plec de clàusules socials. És 
molt important que les noves bases no vagin en contra de l’esperit amb què es varen 
confeccionar aquestes i a les quals varen donar suport tots els grups municipals. I si 
revisen aquest plec de clàusules socials, demanaríem participar en aquesta revisió 
que abans de portar-les a aprovació al Ple, ja que és imprescindible mantenir que en la 
valoració es potenciïn els aspectes socials sobre els aspectes econòmics, ja que 
aquests llocs de treball estan adreçats a persones amb especials dificultats. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol fer alguna 
apreciació... 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Bé, era un tema complex, com ha dit el 
senyor Albertí. Realment vostè estava a la taula quan vàrem explicar i quan ens ho 
explicaven els tècnics i era complicat. I pel que fa les clàusules socials, doncs bé, sap 
que era un protocol que vàrem implementar, que vàrem portar nosaltres junt amb els 
altres grups a aprovació. I, per tant, tenim un protocol aprovat de contractació 
responsable, per tant, hem de seguir amb aquest protocol com no podria ser d’una 
altra manera. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per tres membres, Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del 
Grup Municipal de Ciutadans, integrat per un membre, desistir del procediment de 
contractació dels serveis de neteja d’edificis de dependències municipals de 
l’Ajuntament de Girona pel que fa als lots IV i VII d’acord amb els fets i fonaments 
exposats. 

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

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Abstenció: 

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vázquez Rodríguez. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

10. Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
establert amb la "Fundació Mas Xirgu". 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les següents 
empreses: 

A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 

El bloc 1 (escoles d'educació especial, centres d'educació infantil i primària, escoles 
bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs 
(1.416.919,98 €, IVA exclòs). 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18€ 
d'IVA inclòs (352.404,67 €, IVA exclòs). 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de 227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs (192.668,85 €, IVA exclòs). 

El bloc 5 (edifici consistorial, centres culturals, cartelleres, emissora de ràdio i altres 
edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs (372.861,73 €, IVA exclòs). 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs (144.887,90 
€, IVA exclòs). 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

El bloc 4 (edificis adscrits a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, lavabos, brigades i 
dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA inclòs 
(90.614,41 €, IVA exclòs). 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes, amb una 
durada de dos anys a partir del dia 1 de juliol de 2012, prorrogables d'any en any, per 
dos anys més. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 13 d'agost de 2014, modificat per Decret de l'Alcaldia 
de data 7 de maig de 2015, i per Decrets de l'Alcaldia de dates 4 de juny de 2015, 7 
d'agost de 2015, i 2 de febrer de 2016, i per acord del Ple de la Corporació de data 11 
de juliol de 2016, s'han aprovat diferents modificacions del contracte establert amb la 
FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF G-55121909. 

Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2014 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 

Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2015 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 

Vist que per acord del Ple de la Corporació de data 6 de juny de 2016 es va requerir a 
la "Fundació Mas Xirgu", amb NIF núm. G-55121909, per tal que continuï prestant els 
serveis de neteja, pel que fa al bloc 4, en els mateixos termes que el contracte signat 
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en data 13 de juny del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juliol de 
2016 i fins a l'inici d'un nou servei derivat de la formalització del contracte amb 
l'empresa adjudicatària del nou procediment de licitació. 

Vist que la nova licitació, pel que fa al bloc 4, es troba actualment en la fase de 
valoració de les ofertes, pel que encara no s'ha formalitzat un nou contracte. 

Vist que el contracte de serveis de neteja als locals i a les dependències que 
composen els centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, és un contracte molt 
dinàmic, en el que constantment, a petició de les diferents àrees de l'Ajuntament, cal 
aprovar modificacions en relació amb freqüències, augments o reducció o supressió 
d'edificis, espais, variació de superfícies atesa la necessitat de realitzar estructuracions 
organitzatives o constructives (noves compartimentacions, reformes o remodelacions). 

Vistos els antecedents de l'expedient en el que s'han anat produint aquestes 
modificacions. 

De conformitat amb els informes emesos pels caps d'àrea corresponents i traslladats 
per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, i per l'empresa "Cias Com 
2001, SL.", adjudicatària del contracte dels serveis de consultoria per al 
desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a l'optimització del servei 
de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament. 

Vist el previst a la clàusula XXIV del plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte: 

1.- Una vegada perfet el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir- hi 
modificacions en els centres o elements que l'integren, degudes a l'augment, la 
reducció o la supressió d'edificis i/o espais, la substitució d'uns per altres o la 
modificació de les freqüències en els diferents edificis o espais. Aquestes 
modificacions que seran obligatòries pel contractista no podran excedir, de forma 
acumulada, en més o en menys, el 10% de l'import d'adjudicació i seran aprovades per 
resolució de l'òrgan de contractació. 

Si la modificació implica la inclusió d'algun nou edifici o reducció d'un local es 
determinarà el número d'hores i horari de la realització del servei i s'aplicaran els preus 
hora unitaris ofertats per l'adjudicatari. 

S'utilitzarà el mateix procediment per als supòsits de variació de superfícies d'actuació 
derivats de reestructuracions organitzatives o constructives (noves 
compartimentacions, reformes o remodelacions). 

Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP. 

Atès que l'import acumulat de les modificacions no supera el 10% de l'import 
d'adjudicació, tenint en compte que el contracte es va adjudicar per dues anualitats, i 
per tant, per un import de 181.228,82 €, IVA exclòs. 

APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja 
dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponent al bloc 4, 
adjudicat a la "FUNDACIÓ MAS XIRGU", NIF núm. G-55121909: 

1.- Lavabos de la Guingueta de Pedreres - Fora Muralla (Bloc 4) neteja extra inicial el 
dia 3 de juny de 2016, amb dos hores de netejadora, i un import de treta-tres euros 
amb seixanta-sis cèntims (33,66 €), dels quals 27,82 € corresponen a la base 
imposable i 5,84 € a l'IVA calculat al 21% 



 

58 
 

Amb càrrec a la partida 2016 420 17000 22700 Neteja Lavabos Públics del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

2.- Lavabos de la Guingueta de Pedreres - Fora Muralla (Bloc 4): neteja de 
manteniment pel període del 6 de juny i fins al 31 d'octubre de 2016, amb 0,5 hores de 
neteja diària tots els dilluns i els dijous. En cas que el dia de neteja coincideixi en 
festiu, la neteja es realitzarà el proper dia laborable, i tenint en compte que el servei 
s'haurà de realitzar dos dies per setmana, el total d'hores setmanals és d'una hora de 
netejadora diürna. L'import corresponent al període de 6 juny i fins a 31 d'octubre de 
2016 és de tres-cents cinquanta-nou euros amb noranta-sis cèntims (359,96 €), dels 
quals 297,49 € corresponen a la base imposable i 62,47 € corresponen a l'IVA calculat 
al 21%. Amb el següent detall: 

Juny 2016: 67,32 €, IVA inclòs. 

Juliol 2016: 66,89 €, IVA inclòs. 

Agost 2016: 75,25 €, IVA inclòs. 

Setembre 2016: 75,25 €, IVA inclòs. 

Octubre 2016: 75,25 €, IVA inclòs. 

Amb càrrec a la partida 2016 420 17000 22700 Neteja Lavabos Públics del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

3.- Lavabos de la Guingueta de Pedreres - Fora Muralla (Bloc 4) neteja extra els dies 
12 i 14 de novembre de 2016, amb dos hores de netejadora, i un import de trenta-tres 
euros amb quaranta-quatre cèntims (33,44 €), dels quals 27,64 € corresponen a la 
base imposable i 5,80 € a l'IVA calculat al 21% 

Amb càrrec a la partida 2016 420 17000 22700 Neteja Lavabos Públics del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

4.- Brigada jardineria (Bloc 4): neteja extraordinària just abans d'entregar aquest centre 
a l'Associació de Naturalistes de Girona, amb la neteja de 2 habitacions, lavabo, 
portes, finestres i vidres i recollida dels objectes del armaris amb un total de 5 hores de 
netejadora diürna i un import de vuitanta-tres euros amb seixanta- un cèntims (83,61 
€), dels quals 69,10 € corresponen a la base imposable i 14,51 € d'IVA calculat al 21% 

Amb càrrec a la partida 2016 422 17100 21002 Manteniment Devesa del vigent 
pressupost municipal. 

Es proposa l'adopció del present acord en consideració a l'informe emès per la secció 
de Serveis Urbans, de dates 7 de juny i 11 de novembre de 2016, per la secció de 
Paisatge i Biodiversitat, de 31 d'octubre de 2016, i els informes emesos per "Cias Com 
2000, S.L.", de dates 24 d'octubre i 2 i 17 de novembre de 2016 i que, alhora, 
mereixen la seva aprovació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Abans m’he confós, perquè en el 
punt de l’ordre del dia número 10 també continua absent la regidora Elisabeth Riera. 
Per tant, ara en passaríem a donar compliment. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Planas... 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, seguim 
parlant del grup 4, on tres dels seus serveis, la Fundació Mas Xirgu. Aquí el que 
portem és..., la proposta de Ple és aprovar, d’acord amb la clàusula 23, el plec de 
condicions administratives, totes les neteges extraordinàries que s’han fet en aquests 
darrers mesos. Es tracta de neteges que s’han dut a terme dels mesos de juny a 
l’octubre de 2016, el mes de novembre els lavabos..., o sigui, es varen portar a terme 
els lavabos de la Guingueta de les Pedreres i també la nau de la Brigada de 
Jardineria. Això puja 510,67 euros. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna aportació 
o... No? Doncs passaríem directament a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. Senyor secretari... Avui l’estem fent córrer una mica. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat dels assistents que representen la majoria absoluta dels membres legals 
amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
tres membres, Grup Municipal de Ciutadans, integrat per un membre, i Partit Popular, 
integrat per un membre, la modificació de les prestacions derivades del contracte de 
serveis de neteja dels centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona corresponents 
al bloc 4 adjudicat a la Fundació Mas Xirgu en els termes que consten en la proposta i 
de conformitat a la clàusula vint-i-quatrena. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels membres assistents 
que són 23 dels 25, nombre legal de membres de la Corporació. 

Vots a favor: 

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

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

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Joaquim Rodríguez 
Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

 

En aquest moment, la senyora Elisabeth Riera Alemany, s’incorpora al Saló de 
Sessions. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

11. Liquidació del contracte dels serveis de neteja dels edificis i dependències 
municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, 
adjudicats a EULEN, S.A. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2012001571, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 14 de maig de 2012, es va adjudicar el servei de neteja dels 
edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, a favor de les següents 
empreses: 

A favor d'EULEN, S.A., amb NIF A-28517308: 

El bloc 1 (escoles d'educació especial, centres d'educació infantil i primària, escoles 
bressol i serveis educatius), per un import de 1.671.965,58€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import de 415.837,51€, 18% 
d'IVA inclòs. 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import de 227.349,24€, 18% d'IVA 
inclòs. 

El bloc 5 (edifici consistorial, centres culturals, cartelleres, emissora de ràdio i altres 
edificis), per un import de 439.976,84€, 18% d'IVA inclòs. 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import de 170.967,72€, 18% d'IVA inclòs. 

A favor de la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G-55121909: 

El bloc 4 (edificis adscrits a l'àrea de Medi Ambient i Sostenibilitat, lavabos, brigades i 
dipòsit intermedi de documentació), per un import de 106.925€, 18% d'IVA inclòs. 

En data 13 de juny de 2012 es procedí a la formalització dels contractes, que 
s'iniciaven l'1 de juliol de 2012 per 2 anys prorrogables d'any en any, per 2 anys més 

Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2014 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2014 i fins el 30 de juny de 2015. 

Per Decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2015 es va prorrogar el contracte en els seus 
propis termes i pel període de 1 de juliol de 2015 i fins el 30 de juny de 2016. 

Per acord del Ple de 6 de juny de 2016 es va requerir a l'empresa "EULEN, S.A.", NIF 
núm. A-28517308, per tal que continuï prestant els serveis de neteja, pel que fa als 
blocs 1, 2, 3, 5 i 6, en els mateixos termes que el contracte signat en data 13 de juny 
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del 2012 amb l'Ajuntament de Girona, a partir del dia 1 de juliol de 2016 i fins a l'inici 
d'un nou servei derivat de la formalització del contracte amb l'empresa adjudicatària 
del nou procediment de licitació. 

El contracte ha finalitzat en data 31 d'octubre de 2016, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 
6. 

Vist que s'ha de procedir a la seva liquidació. 

De conformitat amb els informes emesos per Cias Com 2001, S.L., de dates 11 
d'octubre de 2016, 23 de novembre de 2016, 24 de novembre de 2016 i 28 de 
novembre de 2016, que corresponen als quadrimestres juliol 2015 - novembre 2015; 
desembre 2015 - febrer 2016; març 2016 - juny 2016; i juliol 2016 - octubre 2016. 

De conformitat amb els informes emesos en data 21 de desembre de 2016, per la 
tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística. 

De conformitat amb l'informe emès per la cap de Contractació i Compres de data 21 de 
desembre de 2016. 

Vist el decret de data 23 de febrer de 2016, de reclamar a l'empresa EULEN, S.A., 
amb NIF núm. A-28517308, l'abonament corresponent als serveis no prestats els 
mesos de juliol 2015 i agost 2015, amb un import total a abonar de de vint-i-dos mil 
tres-cents seixanta-tres euros amb setanta-dos cèntims (22.363,72 €), dels quals 
18.482,41 €, corresponen a la base imposable i 3.881,31 €, a l'IVA calculat a un 21%, i 
que a data d'avui està pendent d'abonament. 

Vist el decret de data 22 de desembre de 2016, d'iniciar els tràmits per requerir a 
EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, perquè procedeixi a l'abonament corresponent 
als serveis no prestats els mesos de desembre de 2015, gener 2016 i agost 2016, amb 
un import total a abonar de divuit mil sis-cents dos euros amb trenta-set cèntims 
(18.602,37€), dels quals 15.373,86 €, corresponen a la base imposable i 3.228,51 €, a 
l'IVA calculat a un 21%. 

Vist que en data 2 de gener de 2017 l'empresa presenta un escrit (R.E.: 2017000280 - 
03/01/2017), en el qual accepta el descompte proposat del període novembre 2015 a 
octubre 2016 per un total de 468,78 hores laborables que representen un import de 
5.260,16 €, IVA exclòs i 466,60 hores festives que representen un import de 10.113,70 
€, IVA exclòs, i proposen fer un abonament contra la factura del percentatge de 
qualitat de l'últim quadrimestre (juliol - octubre 2016). 

D'acord amb l'article 222 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en relació amb 
les operacions de liquidació del contracte i la necessitat d'abonar al contractista el 
saldo resultant. 

Vistos els informes emesos per la tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística i la 
cap de servei de Contractació i Compres. 

D'acord amb l'article 109 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en relació amb la rectificació 
d'errors. 

D'acord amb l'article 9 de la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, pel que fa a la delegació de competències. 
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PRIMER.- APROVAR en el marc de les operacions de liquidació del contracte de 
neteja d’edificis i dependències municipals de l’Ajuntament de Girona, pel que fa als 
blocs 1,2,3,5 i 6, adjudicats a EULEN, SA, amb NIF núm. A28517308 i a efectes de 
regularització de saldo, les modificacions contractuals, les aplicacions de l’índex de 
correcció de la factura fixa i variable, en el marc del control de qualitat, la reclamació 
per hores no prestades, d’acord amb el que segueix: 

a) APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis de 
neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponents als blocs 
1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. A-28517308, amb un 
import total de vuit mil cinc-cents seixanta-dos euros amb dotze cèntims (8.562,12 €), 
dels quals 7.076,13 € corresponen a la base imposable i 1.485,99 € a l’IVA calculat al 
21%, amb el següent detall: 

1.- Casal d'estiu escola Marta Mata (Bloc 1): ampliar la neteja del casal d'estiu a 
l'escola ja que s'ha previst l'ús de dues aules més (la 108 i la 109) pel període del 4 al 
15 de juliol de 2016, amb un augment de 0,5 hora al dia de dilluns a divendres, que fa 
un total de 10 hores de netejadora per l'esmentat període. Amb un import de cent 
seixanta-un euros amb disset cèntims (161,17 €), dels quals 133,20 € corresponen a la 
base imposable i 27,97 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

2.- Casal d'estiu escola Pericot (Bloc 1): ampliar la neteja del casal d'estiu a l'escola ja 
que s'ha previst l'ús del gimnàs els dimecres del mes de juliol, amb un augment de 0,5 
hora al dia, que fa un total de 2 hores de netejadora per l'esmentat període. Amb un 
import de trenta-dos euros amb quaranta-cinc cèntims (32,45 €), dels quals 26,82 € 
corresponen a la base imposable i 5,63 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

3.- Escola Marta Mata (Bloc 1): neteja d'obres del menjador, degut al canvi de 
paviment de l'espai, per a la seva utilització a partir del dia 15 de juliol com a màxim, 
amb un total de 18,50 hores de netejadora i 6 hores d'especialistes. Amb un import de 
quatre-cents un euros amb cinquanta-cinc cèntims (401,55 €), dels quals 331,86 € 
corresponen a la base imposable i 69,69 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

4.- Escola Annexa Joan Puigbert (Bloc 1): neteja d'obres de de tots els espais de 
l'escola, degut al canvi de tots els radiadors de l'escola i canvi de tancaments de la 
façana principal, per a la seva utilització a partir del dia 12 de setembre com a màxim, 
amb un total de 50 hores de netejadora. Amb un import de vuit-cents cinc euros amb 
vuitanta-cinc cèntims (805,85 €), dels quals 666,00 € corresponen a la base imposable 
i 139,86 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 
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5.- Escola Annexa Joan Puigbert (Bloc 1): neteja d'obres del menjador, degut al canvi 
de tots els radiadors de l'escola i canvi de tancaments de la façana principal, per a la 
seva utilització a partir del dia 12 de setembre com a màxim, amb un total de 12 hores 
de netejadora. Amb un import de cent noranta-tres euros amb quaranta-un cèntims 
(193,41 €), dels quals 159,84 € corresponen a la base imposable i 33,57 € a l'IVA 
calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

6.- Escola Montfalgars (Bloc 1): neteja d'obres de de tots els espais de l'escola, degut 
a la reparació de la façana i dintells de les finestres, per a la seva utilització a partir del 
dia 12 de setembre com a màxim, amb un total de 43 hores de netejadora. Amb un 
import de sis-cents noranta-tres euros amb quatre cèntims (693,04 €), dels quals 
572,76 € corresponen a la base imposable i 120,28 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

7.- Camp de futbol Vila-roja (Bloc 2): aprovar la neteja pel període del 28 de setembre 
al 31 d'octubre de 2016, per a mantenir els vestidors (mòdul i edifici) en bones 
condicions, amb dos hores de netejadora els dilluns, dimecres i divendres. La valoració 
del servei des del dia 28 de setembre al 31 d'octubre de 2016 (amb un total de 14 dies 
de servei) és de quatre-cents cinquanta euros amb seixanta cèntims (450,60 €), dels 
quals 372,40 € corresponen a la base imposable i 78,20 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 201 34200 22700 Neteja equipaments esportius del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2016. 

8.- Pavelló de Fontajau (Bloc 2): aprovar la neteja extraordinària del pavelló degut a 
unes inundacions el dia 31 de juliol, amb 2 hores de netejadora festiva. Amb un import 
de cinquanta-un euros amb divuit cèntims (51,18 €), dels quals 42,30 € corresponen a 
la base imposable i 8,88 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 201 34200 22199 Altres subministraments esports del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2016. 

9.- Pavelló de Fontajau (Bloc 2): aprovar la neteja extraordinària del pavelló el dia 9 
d'octubre, amb motiu de la celebració el dia 8 d'octubre del concert d'Estopa, amb 12 
hores de netejadora. Amb un import de cent noranta-tres euros amb dotze cèntims 
(193,12 €), dels quals 159,60 € corresponen a la base imposable i 33,52 € a l'IVA 
calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 120 33400 22613 Girona ciutat de festivals del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

10.- Zona esportiva de la Devesa (Bloc 2): aprovar la neteja extraordinària del vestidor 
de dones de la zona esportiva de la Devesa després de la celebració de la cursa de la 
Dona del dia 2 d'octubre, amb 2 hores de netejadora. Amb un import de trenta-dos 
euros amb dinou cèntims (32,19 €), dels quals 26,60 € corresponen a la base 
imposable i 5,59 € a l'IVA calculat al 21%. 
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Amb càrrec a la partida 2016 201 34200 22700 Neteja equipaments esportius del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2016. 

11.- Can Primi a la Vall de Sant Daniel (bloc 3): aprovar la neteja durant el període del 
27 al 30 de juny i tot el mes de juliol de 2016, degut aquests dies esdevindrà seu del 
Casal Blauet dels Naturalistes, amb un servei setmanal de dilluns a divendres i 1 hora 
cadascun dels dies. El mes de juny 4 dies de servei i el mes de juliol 20 dies de servei. 
Amb un import total de tres-cents noranta-un euros amb seixanta cèntims (391,60 €), 
dels quals 323,64 € corresponen a la base imposable i 67,96 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb el següent detall: 

El mes de juny, amb 4 dies de servei, per un import de seixanta-cinc euros amb 
seixanta-tres cèntims (65,63 €), dels quals 54,24 € corresponen a la base imposable i 
11,39 € a l'IVA calculat al 21%. 

El mes de juliol, amb 20 dies de servei, per un import de tres-cents vint-i-cinc euros 
amb noranta-set cèntims (325,97 €), dels quals 269,40 € corresponen a la base 
imposable i 56,57 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 503 92400 22700 Neteja centres cívics del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

12.- Can Primi a la Vall de Sant Daniel (Bloc 3): aprovar la neteja pel període del 13 al 
31 d'octubre de 2016, amb 1 hora de netejadora diària de dilluns a divendres. La 
valoració del servei des del dia 13 i fins al 31 d'octubre de 2016 (amb un total de 13 
dies de servei) és de dos-cents onze euros amb vuitanta-vuit cèntims (211,88 €), dels 
quals 175,11 € corresponen a la base imposable i 36,77 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 503 92400 22700 Neteja centres cívics del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

13.- Centre Cívic Sant Narcís (Bloc 3): aprovar la neteja extraordinària de les baranes 
de la primera i segona terrassa, escenari teatre, baranes laterals i passera, i barra 
focus claustre, amb un total de 32 hores d'especialista. Amb un import de cinc-cents 
cinquanta-quatre euros amb vuitanta-sis cèntims (554,86 €), dels quals 458,56 € 
corresponen a la base imposable i 96,30 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 500 23100 22700 Neteja equipaments serveis socials del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2016. 

14.- Ascensor públic per a l'accés als habitatges de la Punta del Pi (Bloc 5): aprovar la 
neteja pel període de 30 de setembre i fins a 31 d'octubre de 2016, amb mitja hora de 
netejadora setmanal per a fer la neteja de la instal•lació i 45 minuts més de 
desplaçament al punt d'aigua més proper, amb un total de 1,25 hores setmanals els 
divendres. La valoració del servei des del dia 30 de setembre i fins al 31 d'octubre de 
2016 (amb un total de 5 divendres que corresponen a 6,25 hores de netejadora) és de 
cent cinc euros amb dotze cèntims (105,12 €), dels quals 86,88 € corresponen a la 
base imposable i 18,24 € a l'IVA calculat al 21%. 
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Amb càrrec a la partida 2016 411 93300 22610 Despeses patrimoni del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

15.- Oficina del Pla de Barris (Bloc 5): aprovar la neteja d'obres amb 10,50 hores de 
netejadora i 2,50 hores d'especialista. Amb un import de dos-cents vint-i-un euros amb 
trenta-nou cèntims (221,39 €), dels quals 182,97 € corresponen a la base imposable i 
38,42 € a l'IVA calculat a un 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 601 24100 22610 Cofinançament programes 
ocupacionals o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

16.- Oficina del Pla de Barris (Bloc 5): aprovar la neteja pel període del 17 al 31 
d'octubre de 2016, amb 1,25 hores de netejadora diària de dilluns a dijous i 1 hora 
mensual d'especialista. La valoració del servei des del dia 17 i fins al 31 d'octubre de 
2016 (amb un total de 11,25 hores de netejadora, que corresponen a 9 dies de servei, i 
1 hora d'especialista) és de dos-cents set euros amb catorze cèntims (207,14 €), dels 
quals 171,19 € corresponen a la base imposable i 35,95 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 601 24100 22610 Cofinançament Programes 
Ocupacionals del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis 
de neteja, segons la base 12a del pressupost 2016. 

17.- Edifici consistorial (Bloc 5): aprovar la neteja extraordinària del departament de 
Serveis Socials, degut a la instal•lació dels conductes d'aire condicionat de les oficines 
de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, amb 4 hores de 
netejadora el mes de juny de 2016. Amb un import de seixanta-set euros amb setanta-
sis cèntims (67,76 €), dels quals 56,00 € corresponen a la base imposable i 11,76 € a 
l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 414 92000 22700 Neteja edifici consistorial del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

18.- Edifici consistorial (Bloc 5): aprovar substitució per vacances de personal propi de 
l'Ajuntament del dia 1 al 29 de juliol de 2016, amb 6 hores de netejadora de dilluns a 
divendres, que fan un total de 30 hores setmanals i 120 hores el mes de juliol de 2016. 
Amb un import de dos mil divuit euros amb vint-i-vuit cèntims (2.018,28 €), dels quals 
1.668,00 € corresponen a la base imposable i 350,28 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 414 92000 22700 Neteja edifici consistorial del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

19.- Edifici consistorial (Bloc 5): neteges extres a l'edifici degut a la celebració de les 
Fires de Sant Narcís, els dies 28, 29 i 30 d'octubre, amb el següent detall: 

- Dia 28 d'octubre de 2016, neteja de la zona de l'alcaldia, sala de Junta de Govern i 
zones adjacents, degut al pregó de fires 2016. 

- Dia 29 d'octubre de 2016, neteja de 10:30 a 19:00 hores de la planta baixa, pati 
interior i primera planta, degut a la jornada de portes obertes. 

- Dia 30 d'octubre de 2016, neteja de 10:00 a 17:00 hores dels serveis de la planta 
baixa, i pati, degut a la jornada castellera. 
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Amb un total de 2 hores de netejadora laboral diürna i 15,50 hores de netejadora 
festiva. Amb un import de quatre-cents quaranta-vuit euros amb dotze cèntims (448,12 
€), dels quals 370,35 € corresponen a la base imposable i 77,77 € a l'IVA calculat a un 
21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 414 92000 22700 Neteja edifici consistorial del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

20.- Lavabos carpes de la Devesa (Bloc 5): aprovar la neteja extraordinària dels 
lavabos, degut al canvi d'ubicació del mercat ambulant amb motiu de la visita del Rei a 
l'Auditori, amb 6 hores de netejadora el dia 30 de juny de 2016 i 2 hores de netejadora 
el dia 6 de juliol de 2016, que fa un un total de 8 hores de netejadora. Amb un import 
de cent trenta-cinc euros amb vint-i-vuit cèntims (135,28 €), dels quals 111,80 € 
corresponen a la base imposable i 23,48 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 600 43300 22700 Neteja equipaments promoció del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2016. 

21.- Lavabos carpes de la Devesa (Bloc 5): aprovar la neteja extraordinària dels 
lavabos, degut a la celebració el dia 2 d'octubre de la Cursa de la Dona a Girona, amb 
una neteja prèvia de 4 hores de netejadora el dia 29 de setembre i una neteja posterior 
de 2 hores de netejadora el dia 4 d'octubre, que fan un total de 6 hores de netejadora. 
Amb un import de cent euros amb noranta-un cèntims (100,91 €), dels quals 83,40 € 
corresponen a la base imposable i 17,51 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 201 34200 22700 Neteja equipaments esportius del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2016. 

22.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): aprovar la neteja extraordinària els dies 14, 15 i 
23 d'octubre, amb motiu de les diferents activitats programades el mes d'octubre, amb 
el següent detall: 

- 14 d'octubre de 2016: entre les 14 hores i les 17 hores, repàs de l'auditori, els 
camerinos, el claustre, el bar i els lavabos de la planta baixa, inclòs el de minusvàlids, 
degut a la programació d'unes jornades de debats i conferències de La Catosfera. 

- 15 d'octubre de 2016: entre les 14 hores i les 16 hores, repàs de l'auditori, els 
camerinos, el claustre, el bar i els lavabos de la planta baixa, inclòs el de minusvàlids, 
degut a la programació d'unes jornades de debats i conferències de La Catosfera. 

- 23 d'octubre de 2016: una neteja abans de les 10 i una altre a les 14 hores, amb un 
repàs de l'auditori, els camerinos, el claustre, el bar i els lavabos de la planta baixa, 
inclòs el de minusvàlids, degut a la representació de dues funcions de l'espectacle 
Funky, Funky, en el marc del Festival Temporada Alta, el diumenge 23 d'octubre, una 
a les 12 hores i una altre a les 17 hores. 

Amb un total de 6 hores de netejadora laborable i 6 hores de netejadora festiva. Amb 
un import de dos-cents seixanta-un euros amb trenta-sis cèntims (261,36 €), dels quals 
216,00 € corresponen a la base imposable i 45,36 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 120 33302 22700 Neteja CC La Mercè del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 
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23.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): aprovar la neteja extraordinària els dies 29, 30 i 
31 d'octubre, degut a la jornada de Titelles per Fires, amb uns horaris de neteja de 
6:00 a 9:00 hores els dies 29 i 30 d'octubre i un horari de 20:00 a 23:00 hores el dia 31 
d'octubre. 

Amb un total de 2 hores de netejadora laborable, 1 hora de netejadora laboral nocturna 
i 6 hores de netejadora festiva. Amb un import total de dos-cents tretze euros amb 
quaranta-tres cèntims (213,43 €), dels quals 176,39 € corresponen a la base 
imposable i 37,04 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 120 33302 22700 Neteja CC La Mercè del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

24.- Casa Pastors (Bloc 5): aprovació d'una neteja extraordinària degut a la reobertura 
de l'exposició "Girona Plató" durant les Fires 2016, amb 12 hores de netejadora i 5 
hores d'especialista. Amb un import total de dos-cents noranta-un euros amb 
quaranta-tres cèntims (291,43 €), dels quals 240,85 € corresponen a la base 
imposable i 50,58 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 122 33351 22611 Col•lecció i exposicions MAMIC (AD 
20160007024) del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis 
de neteja, segons la base 12a del pressupost 2016. 

25.- Casa Pastors (Bloc 5): aprovació de la neteja de manteniment pel període del 29 
(dissabte) i fins el 31 d'octubre de 2016 (dilluns), amb 1 hora de neteja diària de 
dimecres a diumenge (festius inclosos) i 1,5 hores el dimarts. Amb un total de 2 hores 
de netejadora festiva. Amb un import de cinquanta-tres euros amb quaranta-vuit 
cèntims (53,48 €), dels quals 44,20 € corresponen a la base imposable i 9,28 € a l'IVA 
calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 122 33351 22611 Col•lecció i exposicions MAMIC (AD 
20160007024) del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis 
de neteja, segons la base 12a del pressupost 2016. 

26.- Pis residència El Bòlit (Bloc 5): Neteja del pis per allotjament dels artistes, 
comissaris o altres professionals de l'àmbit de les arts visuals que participin en les 
iniciatives i accions del projecte "Residència internacional Girona Creativa", amb 2,5 
hores de netejadora diürna, cadascun dels següents dies: 

- 6 de setembre de 2016 

- 10 d'octubre de 2016. 

Amb un total de 5 hores de netejadora i un import de vuitanta-quatre euros amb deu 
cèntims (84,10 €), dels quals 69,50 € corresponen a la base imposable i 14,60 € a 
l'IVA calculat a un 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 125 33311 22614 Projecte Residències Bòlit o a les 
partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2016. 

27.- Sala de Lectura de Girona Centre a la Casa de Cultura (Bloc 6): aprovar la neteja 
d'obra durant el mes d'octubre, abans de la seva inauguració, amb 1 hora 
d'especialista i 3 hores de netejadora. Amb un import de seixanta-sis euros amb 
seixanta-cinc cèntims (66,65 €), dels quals 55,08 € corresponen a la base imposable i 
11,57 € a l'IVA calculat a un 21%. 
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Amb càrrec a la partida 2016 100 92011 22614 Administració General del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

28.- Sala de Lectura de Girona Centre a la Casa de Cultura (Bloc 6): aprovar la neteja 
pel període de 17 a 31 d'octubre de 2016, degut a la inauguració d'aquest espai, amb 
1 hora de netejadora diària els dilluns, dimecres i divendres, amb un total de 3 hores 
setmanals de netejadora, 1 hora mensual d'especialista per netejar els vidres i 
trimestralment 3 hores per a la neteja del magatzem contigu, amb 12 mesos de servei. 
La valoració del servei des del dia 17 i fins al 31 d'octubre de 2016 (amb un total de 7 
hores de netejadora) és de cent catorze euros amb setanta-set cèntims (114,77 €), 
dels quals 94,85 € corresponen a la base imposable i 19,92 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 100 92011 22614 Administració General del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2016. 

Es proposa l'adopció del punt a) del present acord en consideració als informes 
emesos pel Centre d'Art Contemporani, de dates 10 de març i 5 de setembre de 2016, 
per Ocupació, Empresa i Turisme, de data 20 de juny de 2016, Educació, de dates 1 i 
7 de juliol, i 31 d'agost de 2016, Esports, de dates 13, 21 i 28 de setembre, i 6 i 24 
d'octubre de 2016, Urbanisme, de data 23 de setembre de 2016, del Registre, de 
dates 19 i 29 de setembre de 2016, del Centre Cultural La Mercè, de data 29 de 
setembre i 21 d'octubre de 2016, Biblioteques, de data 4 d'octubre de 2016, el Servei 
Municipal d'Ocupació, de dates 5 i 7 d'octubre de 2016, de Centres Cívics, de dates 15 
de juny, 4 de juliol, i 10 d'octubre de 2016, el Museu d'Història, de data 21 d'octubre de 
2016, i els informes emesos per "Cias Com 2000, S.L.", de dates 21 de juny, 1 de 
juliol, 29 de setembre, i 3, 7, 10, 11, 18, 19, 21, 23, 26, 27 i 28 d'octubre, i de 
novembre de 2016 i que, alhora, mereixen la seva aprovació. 

b) APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació fixa i 
variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts al 
quadrimestre juliol 2015 - novembre 2015, emès per "Cias Com 2011, S.L", en data 11 
d'octubre de 2016 i ABONAR a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, retinguts i que corresponen a 
la part variable de la facturació del quadrimestre juliol 2015 - novembre 2015, en 
aplicació dels indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques, amb un total de seixanta-sis mil tres-cents seixanta euros 
amb trenta-tres cèntims (66.360,33 €), IVA inclòs, dels quals 54.843,25 € corresponen 
a la base imposable i 11.517,08 € a l'IVA calculat al 21%. 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre juliol 2015 – novembre 2015 
són els següents: 

* Bloc 1: 37.223,23 € IVA inclòs (30.763,00 € de base i 6.460,23 € d'IVA calculat al 
21%). 

Amb el següent detall: 

36.516,14 € IVA inclòs (30.178,63 € de base i 6.337,51 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al 5% de la facturació. 

707,09 € IVA inclòs (584,37 € de base i 122,72 € d'IVA calculat al 21%), que correspon 
al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

• Escola Balandrau (+ 1% de factor de correcció) = 53,33 € IVA inclòs. 



 

69 
 

• Escola Balandrau ampliació (+ 1% de factor de correcció) = 38,00 € IVA inclòs. 

• Escola Balandrau 2a ampliació (+1% de factor de correcció) = 44,48 € IVA inclòs. 

• Escola bressol Devesa (+ 1% de factor de correcció) = 125,86 € IVA inclòs 

• Escola bressol El Tren (+ 1% de factor de correcció) = 129,95 € IVA inclòs 

• Escola bressol Garbí (+ 1 % de factor de correcció) = 127,45 € IVA inclòs. 

• Escola bressol l'Olivera (+ 1% de factor de correcció) = 188,03 € IVA inclòs 

Els 707,09 € amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 2: 8.702,02 € IVA inclòs (7.191,75 € de base i 1.510,27 € d'IVA calculat al 21%) 
que correspon al 5% de la facturació. 

Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 9.085,10 € IVA inclòs (7.508,35 
€ de base i 1.576,75 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 8.702,02 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-383,08 € IVA inclòs (-316,60 € de base i -66,48 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 

• Complex esportiu Palau (-1% de factor de correcció) = - 383,08 € IVA inclòs 

* Bloc 3: 5.233,42 € IVA inclòs (4.325,14 € de base i 908,28 € d'IVA calculat al 21%). 

Amb el següent detall: 

5.132,11 € IVA inclòs (4.241,41 € de base i 890,70 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al 5% de la facturació. 

101,31 € IVA inclòs (83,73 € de base i 17,58 € d'IVA calculat al 21%), que correspon al 
factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

• C. Obert Pont Major (- 1% de factor de correcció) = - 8,16 € IVA inclòs. 

• Casal gent gran de Santa Eugènia (+1% de factor de correcció) = 37,40 € IVA inclòs 

• Casal gent gran de Santa Eugènia 1a ampliació (+1% de factor de correcció) = 5,11 
€, IVA inclòs 

• Casal gent gran de Santa Eugènia 2a ampliació (+1% de factor de correcció) = 1,71 € 
IVA inclòs 

• Equip d'intervenció de violència de gènere (+1% de factor de correcció) = 25,51 € IVA 
inclòs 

• Local carrer Taga - Llar d'avis Sant Joan (+1% de factor de correcció) = 39,73 € IVA 
inclòs 

Els 101,31 € amb càrrec a la partida 2016 500 23100 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 5: 11.422,01€ IVA inclòs (9.439,68€ de base i 1.982,33 € d'IVA calculat al 21%). 
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Tot i correspondre al 5% de la facturació un import d' 11.472,29 €, IVA inclòs (9.481,23 
€ de base i 1.991,06 € d'IVA calculat al 21%), no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és d'11.422,01€ IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-50,28 €, IVA inclòs (-41,55 € de base i -8,73 € d'IVA calculat al 21%), que correspon 
al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 

• Arxiu històric Municipal (+ 1% de factor de correcció) = 93,15 € IVA inclòs 

• Centre Cultural La Mercè (- 1% de factor de correcció) = -191,68 € IVA inclòs 

• Centre Promoció Empresarial (+ 1% de factor de correcció) = 29,85 € IVA inclòs 

• Promoció de la ciutat (+1% de factor de correcció) = 11,48 € IVA inclòs 

• Promoció de la ciutat, ampliació (+1 % de factor de correcció) = 6,91 € IVA inclòs 

* Bloc 6: 3.779,65 € IVA inclòs (3.123,68 € de base i 655,97 € d'IVA calculat al 21%). 

Amb el següent detall: 

3.743,11 € IVA inclòs (3.093,48 € de base i 649,63 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al 5% de la facturació. 

36,54 €, IVA inclòs, (30,20 € de base i 6,34 € d'IVA calculat al 21%), que correspon al 
factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 

• C.V. Pla de Palau (-1% de factor de correcció) = -66,98, IVA inclòs. 

• Centre Cultural La Marfà, biblioteca (+1% de factor de correcció) = 103,52 € IVA 
inclòs 

Els 36,54 € amb càrrec a la partida 2016 126 33320 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la 
facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat 
obtinguts al quadrimestre juliol 2015 - novembre 2015, per "Cias Com 2011, S.L", en 
data 11 d'octubre de 2016, la part de la facturació variable (5%), es pot facturar, 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 

 

Liquidació del contracte dels serveis de neteja dels edificis i dependències 
municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, 
adjudicats a EULEN, S.A. 

c) APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació fixa i 
variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts als 
mesos desembre 2015 i gener i febrer 2016, emès per "Cias Com 2011, S.L", en data 
23 de novembre de 2016 i ABONAR a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, l'import 
del 5% de les facturacions corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, retinguts i que 
corresponen a la part variable de la facturació dels mesos desembre 2015 i gener i 
febrer 2016, en aplicació dels indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 
del Plec de Prescripcions Tècniques, amb un total de quaranta mil quaranta euros amb 
noranta-sis cèntims (40.040,96 €), dels quals 33.091,70 € corresponen a la base 
imposable i 6.949,26 € a l'IVA calculat al 21%. 
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Els imports corresponents a la facturació dels mesos de desembre 2015, i gener i 
febrer de 2016 són els següents: 

* Bloc 1: 22.249,09 € IVA inclòs (18.387,68 € de base i 3.861,41 € d'IVA calculat al 
21%). 

Amb el següent detall: 

21.914,89 € IVA inclòs (18.111,48 € de base i 3.803,41 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 

334,20 € IVA inclòs (276,19 € de base i 58,00 € d'IVA calculat al 21%) que correspon 
al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

• Escola bressol Devesa (1% de factor de correcció) = 75,52 € IVA inclòs 

• Escola bressol El Tren (1% de factor de correcció) = 77,97 € IVA inclòs 

• Escola bressol Garbí (1 % de factor de correcció) = 76,47 € IVA inclòs. 

• Escola bressol l'Olivera (1% de factor de correcció) = 112,82 € IVA inclòs 

. Oficina Municipal Escolarització (-1% de factor de correcció) = -6,56 € IVA inclòs. 

. Oficina Municipal Escolarització ampliació (-1% de factor de correcció) = -2,01 € IVA 
inclòs. 

Els 334,20 € amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 2: 5.155,27 € IVA inclòs (4.260,55de base i 894,72 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 

Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 5.435,30 € IVA inclòs (4.491,98 
€ de base i 943,32 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 5.155,27 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-280,03 € IVA inclòs (-231,43 € de base i -48,60 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 

• Complex esportiu Palau (-1% de factor de correcció) = - 229,85 € IVA inclòs 

. Palau 2 pista d'hoquei (-1% de factor de correcció) = -50,18 € IVA inclòs 

* Bloc 3: 3.152,89 € IVA inclòs (2.605,69 € de base i 547,20 € d'IVA calculat al 21%). 

Amb el següent detall: 

3.103,12 € IVA inclòs (2.564,56 € de base i 538,56 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al 5% de la facturació. 

49,76 € IVA inclòs (41,12 € de base i 8,64 € d'IVA calculat al 21%), que correspon al 
factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

• C. Obert Pont Major (- 2% de factor de correcció) = - 9,80 € IVA inclòs. 

• Equip d'intervenció de violència de gènere (1% de factor de correcció) = 15,31 € IVA 
inclòs 
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• Local carrer Taga - Llar d'avis Sant Joan (1% de factor de correcció) = 23,84 € IVA 
inclòs 

. Servei Ajuda Gent Gran (1% de factor de correcció) = 20,41 €, IVA inclòs 

Els 49,76 € amb càrrec a la partida 2016 500 23100 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 5: 7.015,13 € IVA inclòs (5.797,63 € de base i 1.217,50 € d'IVA calculat al 21%). 

Amb el següent detall: 

6.944,54 € IVA inclòs (5.739,29 € de base i 1.205,25 € d'IVA calculat al 21 %) que 
correspon al 5% de la facturació. 

70,59 € IVA inclòs (58,34 € de base i 12,25 € d'IVA calculat al 21%), que correspon al 
factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

• Arxiu històric Municipal (1% de factor de correcció) = 55,89 € IVA inclòs 

• Centre Cultural La Mercè (-1% de factor de correcció) = -115,01 € IVA inclòs 

• Centre Promoció Empresarial (1% de factor de correcció) = 17,91 € IVA inclòs 

. Teatre municipal (1 % de factor de correcció) = 139,12 € IVA inclòs. 

. Vivers municipals (-1% de factor de correcció) = -27,32 € IVA inclòs. 

Els 70,59 € amb càrrec a la partida 2016 414 92000 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 6: 2.468,58 € IVA inclòs (2.040,15 € de base i 428,43 € d'IVA calculat al 21%). 

Amb el següent detall: 

2.245,87 € IVA inclòs (1.856,09 € de base i 389,78 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 

222,71 €, IVA inclòs (184,06 € de base i 38,65 € d'IVA calculat al 21%), que correspon 
al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 

. Biblioteca Antònia Adroher (1% de factor de correcció) = 48,16 € IVA inclòs 

. Biblioteca Ernest Lluch (1% de factor de correcció) = 41,57 € IVA inclòs 

• Centre Cultural La Marfà, biblioteca (1% de factor de correcció) = 62,11 € IVA inclòs 

• Centre Cultural La Marfà, Centre Cívic (1% de factor de correcció) = 70,87 € IVA 
inclòs 

Els 222,71 € amb càrrec a les següents partides: 

89,73 € amb càrrec a la partida 2016 121 33210 22700 del vigent pressupost municipal 
o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 
2016. 

132,98 € amb càrrec a la partida 2016 126 33320 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 
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De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la 
facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat 
obtinguts als mesos desembre de 2015 i gener i febrer de 2016, per "Cias Com 2011, 
S.L", en data 23 de novembre de 2016, la part de la facturació variable (5%), es pot 
facturar, descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 

d) APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació fixa i 
variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts al 
quadrimestre març-juny 2016, emès per "Cias Com 2011, S.L", en data 24 de 
novembre de 2016 i ABONAR a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, retinguts i que corresponen a 
la part variable de la facturació del quadrimestre març-juny 2016, en aplicació dels 
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, amb un total de cinquanta-tres mil quatre-cents vuitanta-set euros amb 
setanta-sis cèntims (53.487,76 €), dels quals 44.204,76 € corresponen a la base 
imposable i 9.283,00 € a l'IVA calculat al 21%. 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre març-juny 2016 són els 
següents: 

* Bloc 1: 29.821,17 € IVA inclòs (24.645,60 € de base i 5.175,57 € d'IVA calculat al 
21%). 

Amb el següent detall: 

29.219,85 € IVA inclòs (24.148,64 € de base i 5.071,21 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al 5% de la facturació. 

601,32 € IVA inclòs (496,96 € de base i 104,36 € d'IVA calculat al 21%), que correspon 
al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

• Escola bressol Devesa (+ 1% de factor de correcció) = 100,69 € IVA inclòs 

• Escola bressol El Tren (+ 1% de factor de correcció) = 103,96 € IVA inclòs 

• Escola bressol Garbí (+ 1 % de factor de correcció) = 101,96 € IVA inclòs. 

• Escola bressol l'Olivera (+ 1% de factor de correcció) = 150,42 € IVA inclòs 

. Escola Santa Eugènia (+1 % de factor de correcció) = 155,71 € IVA inclòs 

. Oficina Municipal d'escolarització (-1%de factor de correcció) = -8,74€ IVA inclòs 

. Oficina Municipal d'escolarització (-1% de factor de correcció) = -2,68 € IVA inclòs 

Els 601,32 € amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 2: 6.940,60 € IVA inclòs (5.736,03 € de base i 1.204,57 € d'IVA calculat al 21%) 
que correspon al 5% de la facturació. 

Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 7.247,07 € IVA inclòs (5.989,31 
€ de base i 1.257,76 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 6.940,60 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-306,46 € IVA inclòs (-253,27 € de base i -53,19 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 
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• Complex esportiu Palau (-1% de factor de correcció) = -306,46 € IVA inclòs 

* Bloc 3: 4.233,14 € IVA inclòs (3.498,46 € de base i 734,68 € d'IVA calculat al 21%). 

Amb el següent detall: 

4.208,84 € IVA inclòs (3.478,38 € de base i 730,46 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al 5% de la facturació. 

24,30 € IVA inclòs (20,08 € de base i 4,22 € d'IVA calculat al 21%), que correspon al 
factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

• C. Obert Pont Major (- 1% de factor de correcció) = - 6,53 € IVA inclòs. 

• Casal gent gran de Santa Eugènia (+1% de factor de correcció) = 29,92 € IVA inclòs 

• Casal gent gran de Santa Eugènia 1a ampliació (+1% de factor de correcció) = 4,09 € 
IVA inclòs 

• Casal gent gran de Santa Eugènia 2a ampliació (+1% de factor de correcció) = 1,37€ 
IVA inclòs 

• Equip d'intervenció de violència de gènere (+1% de factor de correcció) = 20,41€ IVA 
inclòs 

. Escala pisos Guadiana (-1% de factor de correcció) = -16,99€ IVA inclòs 

. Escala pisos Torín (-1% de factor de correcció) = -17,11 € IVA inclòs 

. Espai Cívic Mercadal (+1% de factor de correcció) = 22,04 € IVA inclòs 

. Local plaça Lledoners (-2% de factor de correcció) = -40,11 € IVA inclòs 

. Servei ajuda gent gran (+1% de factor de correcció) = 27,22 € IVA inclòs 

Els 24,30 € amb càrrec a la partida 2016 500 23100 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 5: 9.238,01€ IVA inclòs (7.634,72 € de base i 1.603,29 € d'IVA calculat al 21%). 

Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 9.292,95 €, IVA inclòs (7.680,12 
€ de base i 1.612,83 € d'IVA calculat al 21%), no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 9.238,01 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-54,94 €, IVA inclòs (-45,40 € de base i -9,54 € d'IVA calculat al 21%), que correspon 
al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 

• Arxiu històric Municipal (+ 1% de factor de correcció) = 74,52 € IVA inclòs 

• Centre Cultural La Mercè (- 1% de factor de correcció) = -153,34 € IVA inclòs 

• Centre Promoció Empresarial (+ 1% de factor de correcció) = 23,88 € IVA inclòs 

* Bloc 6: 3.254,84 € IVA inclòs (2.689,95 € de base i 564,89 € d'IVA calculat al 21%). 

Amb el següent detall: 

2.994,49 € IVA inclòs (2.474,79 € de base i 519,70 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al 5% de la facturació. 

260,35 € IVA inclòs (215,17 € de base i 45,18 € d'IVA calculat al 21%), que correspon 
al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 
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• Biblioteca Antònia Adroher (1% de factor de correcció) = 64,22 € IVA inclòs. 

• Biblioteca Ernest Lluch (1% de factor de correcció) = 55,43 € IVA inclòs. 

• Biblioteca Just M Casero (1% de factor de correcció) = 57,89 € IVA inclòs. 

• Centre Cultural La Marfà, biblioteca (1% de factor de correcció) = 82,82 € IVA inclòs 

Els 260,35 € amb càrrec a les següents partides: 

119,65 € amb càrrec a la partida 2016 121 33210 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

140,71 € amb càrrec a la partida 2016 126 33320 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la 
facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat 
obtinguts al quadrimestre març-juny 2016, per "Cias Com 2011, S.L", en data 24 de 
novembre de 2016, la part de la facturació variable (5%), es pot facturar, descomptant i 
incorporant les correccions anteriorment detallades. 

e) APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació fixa i 
variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts al 
quadrimestre juliol - octubre 2016, emès per "Cias Com 2011, S.L", en data 28 de 
novembre de 2016 i ABONAR a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, l'import del 5% 
de les facturacions corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, retinguts i que corresponen a 
la part variable de la facturació del quadrimestre juliol - octubre 2016, en aplicació dels 
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, amb un total de cinquanta-tres mil cinc-cents vuitanta-tres euros amb setze 
cèntims (53.583,16 €), dels quals 44.283,60 € corresponen a la base imposable i 
9.299,56 € a l'IVA calculat al 21%. 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre juliol - octubre de 2016 són 
els següents: 

* Bloc 1: 30.082,51 € IVA inclòs (24.861,58 € de base i 5.220,93 € d'IVA calculat al 
21%). 

Amb el següent detall: 

29.021,16 € IVA inclòs (23.984,43 € de base i 5.036,73 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al 5% de la facturació. 

1.061,35 € IVA inclòs (887,15 € de base i 184,20 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

• Escola Bressol El Pont (+ 1% de factor de correcció) = 100,00 € IVA inclòs. 

• Escola Bressol Garbí (+ 1% de factor de correcció) = 101,27 € IVA inclòs. 

• Escola Bressol L'Olivera (+1% de factor de correcció) = 149,40 € IVA inclòs. 

• Escola Cassià Costal (+ 1% de factor de correcció) = 263,02 € IVA inclòs 

• Escola Marta Mata (+ 1% de factor de correcció) = 279,68 € IVA inclòs 

• Escola Montjuic (+ 1 % de factor de correcció) = 167,99 € IVA inclòs. 
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Els 1.061,35 € amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 2: 6.826,96 € IVA inclòs (5.642,12 € de base i 1.184,84 € d'IVA calculat al 21%) 
que correspon al 5% de la facturació. 

Tot i correspondre al 5% de la facturació un import de 7.197,79 € IVA inclòs (5.948,59 
€ de base i 1.249,20 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació del factor 
corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 6.826,96 € IVA inclòs, 
d'acord amb el següent detall: 

-370,83 € IVA inclòs (-306,47 € de base i -64,36 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 

• Complex esportiu Palau (-1% de factor de correcció) = -304,38 € IVA inclòs 

. Palau 2 pista d'hoquei (-1% de factor de correcció) = -66,45 € IVA inclòs 

* Bloc 3: 4.253,45 € IVA inclòs (3.515,25 € de base i 738,20 € d'IVA calculat al 21%), 
que correspon al 5% de la facturació. D'acord amb el següent detall: 

4.180,22 € IVA inclòs (3.454,73 de base i 725,49 d'IVA calculat al 21%) que correspon 
al 5% de la facturació. 

73,24 IVA inclòs (60,53 € de base i 12,71 d'IVA calculat al 21%), que correspon al 
factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc: 

• C. Obert Pont Major (- 1% de factor de correcció) = -6,49 € IVA inclòs. 

• C.V. Onyar (+1% de factor de correcció) = 77,41 € IVA inclòs 

. Equip intervenció violència de gènere (+1% de factor de correcció) = 20,27 € IVA 
inclòs 

. Escala de pisos Guadiana (-1% de factor de correcció) = -16,88 € IVA inclòs. 

• Local c. Taga - Llar avis Sant Joan (+1% de factor de correcció) = 31,57 € IVA inclòs 

. Local plaça Llimoners (-1% de factor de correcció) = -19,92 € IVA inclòs 

. Sala annexa C.V. Pont Major (-3% de factor de correcció) = -12,73 € IVA inclòs. 

Els 73,24 € amb càrrec a la partida 2016 500 23100 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 5: 9.306,37€ IVA inclòs (7.691,21 € de base i 1.615,16€ d'IVA calculat al 21%). 

D'acord amb el següent detall: 

9.230,12 IVA inclòs (7.628,20€ de base i 1601,92 € d'IVA calculat al 21%) que 
correspon al 5% de la facturació. 

76,26 € IVA inclòs (63,02 € de base i 13,24 d'IVA calculat al 21%), que correspon al 
factor de correcció dels equipaments corresponents a aquests blocs: 

• Arxiu històric Municipal (+1% de factor de correcció) = 74,01 € IVA inclòs 

• Centre Cultural La Mercè (-1% de factor de correcció) = -152,30 € IVA inclòs 

• Centre Promoció Empresarial (+1% de factor de correcció) = 23,72 € IVA inclòs 
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. Consultori Pont Major (+1 % de factor de correcció) = 29,59 € IVA inclòs 

. Els Químics Espai Jove (+1 % de factor de correcció) = 18,25 € IVA inclòs 

. Els Químics Espai Jove ampliació (+1% de factor de correcció) = 10,98 € IVA inclòs 

. L'Estació Espai Jove ( +1% de factor de correcció) = 57,75 € IVA inclòs 

. UMAT - Urbanisme (+1% de factor de correcció) = 8,77 € IVA inclòs 

. UMAT - Urbanisme (ampliació) (+1% de factor de correcció) = 5,49 € IVA inclòs  

Els 76,26 € amb càrrec a la partida 2016 414 92000 22700 del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2016. 

* Bloc 6: 3.113,87 € IVA inclòs (2.573,45 € de base i 540,42 € d'IVA calculat al 21%). 

Amb el següent detall: 

2.974,13 € IVA inclòs (2.457,96 € de base i 516,17 € d'IVA calculat al 21%), que 
correspon al 5% de la facturació. 

139,75 €, IVA inclòs (115,50 € de base i 24,25 € d'IVA calculat al 21%), que correspon 
al factor de correcció dels equipaments corresponents a aquest bloc): 

• Biblioteca Just M Casero (+1% de factor de correcció) = 57,49 IVA inclòs. 

• C Cultural La Marfà, biblioteca (+1% de factor de correcció) = 82,25 € IVA inclòs 

Els 139,75 € amb càrrec a les següents partides: 

57,49 € amb càrrec a la partida 2016 121 33210 22700 del vigent pressupost municipal 
o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 
2016. 

82,25 € amb càrrec a la partida 2016 126 33320 22700 del vigent pressupost municipal 
o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 
2016. 

De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la 
facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat 
obtinguts al quadrimestre juliol - octubre 2016, per "Cias Com 2011, S.L", en data 28 
de novembre de 2016, la part de la facturació variable (5%), es pot facturar, 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 

f) RECLAMAR a l'empresa EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, adjudicatària dels 
serveis de neteja dels edificis i dependències municipals pel que fa als Blocs 1, 2, 3, 5 i 
6, l'abonament corresponent als serveis no prestats els mesos de desembre 2015, 
gener 2016 i agost 2016, amb un incompliment de 295,55 hores laborables i 157,08 
hores festives pel que fa al mes de desembre de 2015, un incompliment de 134,90 
hores que correspon a la diferència entre l'incompliment de 148,45 hores festives i les 
13,55 hores laborables prestades de més, pel que fa al mes de gener de 2016; i un 
incompliment de 186,78 hores laborables i 161,07 hores festives pel que fa al mes 
d'agost de 2016. 

Els imports corresponents a les hores no prestades els mesos de desembre de 2015, 
gener 2016 i agost 2016, són els següents: 



 

78 
 

- Pel que fa al mes de desembre de 2015, 295,55 hores laborables, que representen 
un import de tres mil cinc-cents quaranta-sis euros amb vint-i-nou cèntims (3.546,29 
€), IVA exclòs. 

- Pel que fa al mes de desembre de 2015, 157,08 hores festives, que representen un 
import de tres mil quatre-cents tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (3.403,84 €), 
IVA exclòs. 

- Pel que fa al mes de gener de 2016, l'incompliment de 134,90 hores, que 
corresponen a la diferència entre l'incompliment de 148,45 hores festives i les 13,55 
hores laborables prestades de més, que representen un import de dos mil nou-cents 
vint-i-cinc euros amb seixanta-un cèntims (2.925,61 €), IVA exclòs. 

- Pel que fa al mes d'agost de 2016, 186,78 hores laborables, que representen un 
import de dos mil vint-i-quatre euros amb vint-i-nou cèntims (2.024,29 €), IVA exclòs. 

- Pel que fa al mes d'agost de 2016, 161,07 hores festives, que representen un import 
de tres mil quatre-cents setanta-tres euros amb vuitanta-tres cèntims (3.473,83 €), IVA 
exclòs. 

L'import total a abonar és de divuit mil sis-cents dos euros amb trenta-set cèntims 
(18.602,37 €), dels quals 15.373,86 €, corresponen a la base imposable i 3.228,51 €, a 
l'IVA calculat a un 21%. Amb el següent detall: 

* Desembre 2015 

Hores laborables: 

Bloc 1 (Centres Escolars): amb un total de 571,01 hores no prestades. 

Bloc 2 (Instal•lacions Esportives): amb un total de 19,46 hores prestades de més. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 85,79 hores no prestades. 

Bloc 5 (Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 78,29 hores no 
prestades. 

Bloc 6 (edificis mixtes): amb un total de 3,86 hores prestades de més. Especialistes: 
amb un total de 416,22 hores prestades de més. 

Amb un dèficit de 295,55 hores, que representen un import de tres mil cinc-cents 
quaranta-sis euros amb vint-i-nou cèntims (3.546,29 €), IVA exclòs. 

Hores festives: 

Bloc 2 (Instal•lacions Esportives): amb un total de 91,89 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 5,63 hores no prestades. Bloc 5 
(Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 59,56 hores no prestades. 

Amb un dèficit de 157,08 hores, que representen un import de tres mil quatre- cents 
tres euros amb vuitanta-quatre cèntims (3.403,84 €), IVA exclòs. 

Per tant, el mes de desembre de 2015 correspondria abonar un import de sis mil nou-
cents cinquanta euros amb tretze cèntims (6.950,13 €) IVA exclòs. 

* Gener de 2016  

Hores laborables: 

Bloc 1 (Centres escolars): amb un total 50,24 hores no prestades. 
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Bloc 2 (Instal·lacions Esportives): amb un total de 3,03 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments serveis socials): amb un total de 60,16 hores no prestades. Bloc 
5 (Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 23,50 hores no 
prestades. 

Bloc 6 (Centres Culturals): amb un total de 22,40 hores prestades de més. 
Especialistes: amb un total de 128,09 hores prestades de més. 

Amb un total de 13,55 hores prestades de més, que representen un import de tres-
cents deu euros amb quaranta-dos cèntims (310,42 €) IVA exclòs. 

Hores festives: 

Bloc 2 (Instal•lacions Esportives): amb un total de 66,55 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 5,61 hores no prestades. Bloc 5 
(Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 76,29 hores no prestades. 

Amb un dèficit de 148,45 hores, que representen un import de tres mil dos-cents 
trenta-sis euros amb tres cèntims (3.236,03€) IVA exclòs. 

Per tant, correspondria abonar pel mes de gener un import de dos mil nou-cents vint-i-
cinc euros amb seixanta-un cèntims (2.925,61 €), IVA exclòs. 

* Agost 2016 

Hores laborables: 

Bloc 1 (Centres Escolars): amb un total de 219,84 hores no prestades. 

Bloc 2 (Instal•lacions Esportives): amb un total de 117,70 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 48,30 hores no prestades. 

Bloc 5 (Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 76,87 hores no 
prestades. 

Bloc 6 (edificis mixtes): amb un total de 221,71 hores no prestades. Especialistes: amb 
un total de 497,64 hores prestades de més. 

Amb un dèficit de 186,78 hores, que representen un import de dos mil vint-i- quatre 
euros amb vint-i-nou cèntims (2.024,29 €) IVA exclòs. 

Hores festives: 

Bloc 2 (Instal•lacions Esportives): amb un total de 68,95 hores no prestades. 

Bloc 3 (Equipaments Serveis Socials): amb un total de 30,00 hores no prestades. 

Bloc 5 (Edif. consistorial, Policia municipal i altres): amb un total de 62,13 hores no 
prestades. 

Amb un dèficit de 161,07 hores, que representen un import de tres mil quatre- cents 
setanta-tres euros amb vuitanta-tres cèntims (3.473,83 €), IVA exclòs.  

Per tant, el mes d'agost correspondria abonar un import de cinc-mil quatre-cents 
noranta-vuit euros amb dotze cèntims (5.498,12 €) IVA exclòs. 

Liquidació del contracte dels serveis de neteja dels edificis i dependències 
municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, 
adjudicats a EULEN, S.A. 
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SEGON.- MODIFICAR els errors materials continguts en l’acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 11 de juliol de 2016, d’acord amb el següent: 

1.- Pel que fa al seu punt 5 (Casa Pastors), en el sentit que a partir del dia 1 de juliol 
de 2016, s'ha revisat el preu / hora de neteja amb l'IPC, i en l'esmentat acord de Ple 
els càlculs estaven fets sense tenir en compte la revisió de l'IPC, que ha estat d'un - 
0,68%, amb efectes a partir del dia 1 de juliol. També s'han de modificar el total 
d'hores, degut a la diferència entre les hores previstes i les realment prestades. El 
redactat quedaria com segueix: 

"5.- Casa Pastors (Bloc 5): Neteja de manteniment pel període des del dia 18 de juny 
fins el dia 30 de setembre de 2016 (data prevista de finalització de l'actual contracte), 
degut a l'exposició "Girona Plató", amb 1 hora de neteja diària de dimecres a 
diumenge (festius inclosos), i 1,5 hores de neteja el dimarts. Aquesta neteja inclourà 
tots els espais utilitzats, des de les diferents sales d'exposició, lavabos, així com vials i 
accessos de l'edifici. Per a la neteja de vidres, finestres, lluminàries i elements de difícil 
accés, s'estipulen 4 hores mensuals d'especialistes. El total d'hores per l'esmentat 
període és de 80,50 hores de netejadora diürna, 16 hores de netejadora festiva i 16 
hores d'especialista. L'import del servei per l'esmentat període és de dos mil setanta 
euros amb seixanta-dos cèntims (2.070,62 €), dels quals 1.711,26 € corresponen a la 
base imposable i 359,36 € a l'IVA calculat al 21%. Amb el següent detall: 

Les 80,50 hores de netejadora diürna amb un import de mil tres-cents cinquanta- cinc 
euros amb dos cèntims (1.355,02 €), dels quals 1.119,85 € corresponen a la base 
imposable i 235,17 € a l'IVA calculat al 21% queden compensades amb la bossa 
d'hores corresponents als quadrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - 
febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Les 16 hores de netejadora festiva amb un import de quatre-cents vint-i-vuit euros amb 
quaranta cèntims (428,40 €), dels quals 354,05 € corresponen a la base imposable i 
74,35 € a l'IVA calculat a un 21% amb càrrec a la partida 2016 122 33351 22611 
Col•lecció i exposicions mamic (20160007024) del vigent pressupost municipal. 

Les 16 hores d'especialista amb un import de dos-cents vuitanta-set euros amb vint-i-
un cèntims (287,21 €), dels quals 237,36 € corresponen a la base imposable i 49,85 € 
a l'IVA calculat a un 21%, amb càrrec a la partida 2016 122 

33351 22611 Col•lecció i exposicions mamic (20160007024) del vigent pressupost 
municipal. 

Per tant, l'import del servei pel que fa a les hores de netejadora festiva s'ha de donar 
de baixa en la quantitat de 2,36 €, IVA inclòs (1,95 € de base imposable i 0,41 € d'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2016 122 33351 22611 Col•lecció exposicions 
mamic (20160007024) del vigent pressupost municipal. 

L'import del servei pel que fa a les hores d'especialista s'ha d'ampliar en la quantitat de 
70,72 € (58,45 € de base imposable i 12,27 € d'IVA calculat al 21%). Amb càrrec a la 
partida 2016 122 33351 22611 Col•lecció exposicions mamic (20160007024) del vigent 
pressupost municipal. 

2.- Pel que fa al seu punt 8 (Zona esportiva d ela Devesa), en el sentit que a partir del 
dia 1 de juliol de 2016, s'ha revisat el preu / hora de neteja amb l'IPC, i en l'esmentat 
acord de Ple els càlculs estaven fets sense tenir en compte la revisió de l'IPC, que ha 
estat d'un - 0,68%, amb efectes a partir del dia 1 de juliol. 

El redactat quedaria com segueix: 
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"8.- Zona Esportiva de la Devesa (Bloc 2): Neteja dels vestidors durant el període de 
17 de juny i fins a l' 11 de setembre de 2016. S'haurà de fer una ampliació durant els 
mesos de temporada alta amb la següent ampliació: 

- De dilluns a diumenge: 6:00 a 8:00 (2 hores) 

- De dilluns a divendres: 13:00 a 16:00 (3 hores) 

- De dilluns a divendres: 17:00 a 19:00 (2 hores) 

- Dissabtes i diumenges: 15:00 a 16:00 (3 hores) 

- Festius: 6:00 a 8:00 i 15:00 a 18:00 (5 hores) 

Les hores ampliades serien 471 hores laborables (406 dies laborables i 65 dissabtes) i 
80 hores festives i un import de nou mil sis-cents trenta-set euros amb setanta-nou 
cèntims (9.637,79 €), dels quals 7.965,12 € corresponen a la base imposable i 
1.672,67 € a l'IVA calculat a un 21%. Amb el següent detall: 

El mes de juny amb un total de 73 hores laborables (63 dies laborables i 10 dissabtes) 
i 15 festives i un import de mil cinc-cents seixanta-nou euros amb trenta-tres cèntims 
(1.569,33), dels quals 1.296,97 € corresponen a la base imposable i 272,36 € a l'IVA 
calculat a un 21%. 

El mes de juliol amb un total de 165 hores laborables (140 dies laborables i 25 
dissabtes) i 30 festives i un import de tres mil quatre-cents vint-i-tres euros amb nou 
cèntims (3.423,09 €), dels quals 2.829,00 € corresponen a la base imposable i 594,09 
€ a l'IVA calculat a un 21%. 

El mes d'agost amb un total de 174 hores laborables (154 dies laborables i 20 
dissabtes) i 25 hores festives i un import de tres mil quatre-cents trenta-nou euros amb 
noranta-set cèntims (3.439,97 €), dels quals 2.842,95 € corresponen a la base 
imposable i 597,02 € a l'IVA calculat a un 21%. 

El mes de setembre amb un total de 59 hores laborables (49 dies laborables i 10 
dissabtes) i 10 hores festives i un import de mil dos-cents cinc euros amb quaranta 
cèntims (1.205,40 €) dels quals 996,20 € corresponen a la base imposable 209,20 € a 
l'IVA calculat a un 21%." 

Els imports a donar de baixa són els següents: 

Pel que fa al mes de juliol de 2016 s'ha de donar de baixa l'import de 23,41 €, IVA 
inclòs. 

Pel que fa al mes d'agost de 2016 s'ha de donar de baixa l'import de 23,49 €, IVA 
inclòs. 

Pel que fa al mes de setembre de 2016 s'ha de donar de baixa l'import 8,24 €, IVA 
inclòs. 

Per tant l'import total a donar de baixa dels mesos de juliol, agost i setembre de 2016 
és de cinquanta-cinc euros amb catorze cèntims (55,14 €), dels quals 45,57 € 
corresponen a la base imposable i 9,57 € a l'IVA calculat al 21% 

Amb càrrec a la partida 2016 201 34200 22700 Neteja equipaments esports del vigent 
pressupost municipal. 

3.- Pel que fa al seu punt 9 (Casals d'estiu a les escoles), en el sentit que a partir del 
dia 1 de juliol de 2016, s'ha revisat el preu / hora de neteja amb l'IPC, i en l'esmentat 
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acord de Ple els càlculs estaven fets sense tenir en compte la revisió de l'IPC, que ha 
estat d'un - 0,68%, amb efectes a partir del dia 1 de juliol. El redactat quedaria com 
segueix: 

"9.- Casal d'estiu a les escoles: aprovació de 581 hores, corresponents a la diferència 
entre les hores previstes a l'annex 2.B del Plec de prescripcions tècniques que en 
disposarà la Àrea d'Educació (1.600 hores) i les hores previstes (2.181 hores) a 
realitzar durant l'estiu (32 hores al mes de juny, 2.050,00 hores al mes de juliol i 99 
hores al mes d'agost), per un import de nou mil tres-cents seixanta-quatre euros amb 
nou cèntims (9.364,09 €), dels quals 7.738,92 € corresponen a la base imposable i 
1.625,17 € a l'IVA calculat a un 21%. " 

L'import a donar de baixa és de seixanta-tres euros amb vint-i-set cèntims (63,27 €), 
dels quals 52,29 € corresponen a la base imposable i 10,98 € a l'IVA calculat al 21% 

Amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal. 

4.- Pel que fa al seu punt 10 (Casals d'estiu a les escoles bressol municipals), en el 
sentit que a partir del dia 1 de juliol de 2016, s'ha revisat el preu / hora de neteja amb 
l'IPC, i en l'esmentat acord de Ple els càlculs estaven fets sense tenir en compte la 
revisió de l'IPC, que ha estat d'un - 0,68%, amb efectes a partir del dia 1 de juliol. El 
redactat quedaria com segueix: 

"10.- Casals d'estiu a les escoles bressol municipals: aprovació de 672,50 hores 
previstes durant el mes de juliol a les diferents escoles bressol de l'Ajuntament de 
Girona, amb un import de deu mil vuit-cents trenta-vuit euros amb vuitanta- dos 
cèntims (10.838,82 €), dels quals 8.957,70 € corresponen a la base imposable i 
1.881,12 € a l'IVA calculat a un 21%. 

Amb el següent detall: 

23,73 hores amb un import de tres-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-sis cèntims 
(382,46 €), dels quals 316,08 € corresponen a la base imposable i 66,38 € a l'IVA 
calculat al 21% queden compensades amb la bossa d'hores corresponents als 
quadrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - 
juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

La resta de 648,77 hores amb un import de deu mil quatre-cents cinquanta-sis euros 
amb trenta-sis cèntims (10.456,36 €), dels quals 8.641,62 € corresponen a la base 
imposable i 1.814,74 € a l'IVA calculat a un 21%." 

L'import a donar de baixa és de setanta euros amb seixanta-quatre cèntims (70,64 €), 
dels quals 58,38 € corresponen a la base imposable i 12,26 € a l'IVA calculat al 21% 

Amb càrrec a la partida 2016 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal. 

TERCER.- El saldo definitiu resultant de la liquidació del contracte és de cent vuitanta 
mil nou-cents quaranta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims (180.947,55 €), dels 
quals 149.543,43 € corresponen a la base imposable i 31.404,12 € corresponen a l’IVA 
calculat al 21%, a favor de l’empresa EULEN, S.A., amb NIF núm. A-28517308. 

Amb el següent detall: 

Primer 

a) 8.562,12 €, IVA inclòs, a favor d’EULEN, S.A. 
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b) 66.360,33 €, IVA inclòs, a favor d’EULEN, S.A. 

c) 40.040,96 €, IVA inclòs, a favor d’EULEN, S.A. 

d) 53.487,76 €, IVA inclòs, a favor d’EULEN, S.A. 

e) 53.583,16 €, IVA inclòs, a favor d’EULEN, S.A. 

f) 18.602,37 €, IVA inclòs, a favor de l’Ajuntament 

Segon: 120,69 €, IVA inclòs, a favor de l’Ajuntament 

Abonament pendent: 22.363,72 €, IVA inclòs, a favor de l’Ajuntament  

QUART.- Habilitar a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació per realitzar l'aprovació 
de qualsevol esmena, en cas de discrepància o error material que pugui derivar del 
present acord. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara, doncs, a donar 
compliment al punt número 11 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el 31 de 
desembre de 2016 va finalitzar el contracte de servei de neteja dels edificis i 
dependències municipals, però a l’acord de ple es proposa, en el marc de les 
operacions de liquidació d’aquest contracte, aprovar les modificacions fetes, que són 
neteges extraordinàries que estan detallades a la proposta d’acord. I també aquí, igual 
que hem parlat abans, el 5 per cent de facturació que mensualment reté l’Ajuntament i 
que llavors s’abona al contractista en funció dels resultats del control de qualitat i el 
control de qualitat es duu a terme de manera externalitzada, ens ho porta l’empresa 
Cias Com. 

I l’altre punt també que portem és aprovar la reclamació de les hores que no ha prestat 
Eulen comprovant..., que ha estat comprovat pel sistema horari, prèvia realització del 
tràmit d’audiència, per incompliments els mesos de desembre de 2015, gener de 2016, 
agost 2016 i és un total de 18.602,37 euros. El mateix també es descompta, en el 
marc de les operacions de liquidació, 22.363,72 euros que es varen reclamar a Eulen 
per Decret d’Alcaldia de 23 de febrer de 2016 i que no ens ha estat abonat. Per tant, la 
liquidació total són aquests 180.947,55 euros. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres demanem intervenció 
per anunciar el vot contrari a aquest punt, com hem fet en altres ocasions i en 
coherència, doncs, amb altres votacions, bàsicament per les denúncies reiterades, 
diguéssim, per les treballadores amb relació a aquesta empresa, per les males praxis i 
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la mala gestió o la mala..., quant a la defensa dels drets laborals de les seves 
treballadores. 

I també, doncs, per denunciar que és un sistema una mica pervers, el que estem 
utilitzant, quan una empresa avui constatem que no dóna compliment a les hores 
pactades pel contracte, però, en canvi, al mateix temps li abonem aquest 5 per cent de 
qualitat que està previst en el contracte. Una mica per denunciar aquest sistema 
pervers i també per posar a sobre la taula amb aquesta intervenció el cost de la 
privatització que en moltes ocasions no es tenen en compte en el qual, doncs, no 
només estem costejant l’empresa en si mateixa, sinó que resulta que hem de costejar 
una empresa que controli si aquesta empresa fa o no les hores i, a més a més, les 
gestions que tot això suposa per al propi Ajuntament. Doncs simplement posar a sobre 
la taula aquest cost. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa, Miri, 
nosaltres volem anunciar l’abstenció en aquest punt en coherència amb el que hem 
votat en altres ocasions amb les diferents contractacions de temes de neteja 
d’empreses no socials. Voldria recordar que tenim molts dubtes sobre l’empresa 
Eulen, dubtes que mai se’ns han esvaït amb les diferents explicacions que se’ns han 
donat des de l’equip de govern. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si no vol 
fer cap més apreciació... Perfecte. Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la... 
(Veus de fons.) D’acord, sí, doncs està una mica perillosa. 

Vots a favor de la proposta?  

Abstencions? 

Vots en contra? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Grup 
Municipal de Ciutadans, integrat per un membre, i Grup Municipal del Partit Popular, 
integrat per un membre, l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, aprovar el saldo definitiu resultant de la liquidació 
del contracte de neteja d’edificis de dependències municipals lots 1, 2, 3, 5 i 6 per un 
import de 180.947,55 euros a favor de l’empresa Eulen, SA. 

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

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vázquez 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.  

En contra: 

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

 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

12. Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball. 

El RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic estableix en el seu article 74 que les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançant la relació de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que contindran, com a mínim, la denominació 
de llocs de treball, els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el 
seu cas, a què estan adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. Aquests instruments seran públics. 

En l'àmbit autonòmic els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu el contingut 
mínim de la relació de llocs de treball. 

L'article 32 i com a objectiu de la relació de llocs de treball estableix que la creació, la 
modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s'han de fer en tot cas mitjançant 
la Relació de Llocs de Treball. 

Per acord de Ple de data 11 de febrer de 2013 es va aprovar la Relació de Llocs de 
Treball de l'Ajuntament de Girona, que comprèn els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, laboral i eventual de la corporació. 

La Relació de Llocs de Treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es 
realitza l'ordenació de tots els llocs de treball classificats per nivells i recull de forma 
sintètica la informació bàsica sobre les funcions, les característiques i requisits, la 
forma de provisió, el nivell de complement de destinació, les quanties del complement 
específic fruit del procés de valoració dels llocs de treball. 
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Atès que l'organització és canviant i per tant es fa necessari poder modificar la Relació 
de Llocs de Treball per adequar-la a la realitat dels llocs de treball, es va aprovar 
juntament amb la RLT un procediment per a la seva actualització. 

Durant l'any 2016 la comissió tècnica de valoració de la RLT s'ha reunit per tractar i 
valorar les peticions de revisió de diferents llocs de treball i al mateix moment per 
actualitzar la RLT a la nova organització i cartipàs municipal. 

La RLT no projecta, per si mateix, cap modificació en el pressupost municipal per a 
l'any 2017, en tant que la Valoració dels Llocs de Treball conseqüència de l'aprovació 
de la RLT no ha estat encara aprovada pel Ple de la Corporació. Per aquest motiu, 
s'incorpora com annex al present informe un document relacionant els complements 
retributius del personal que ve a constituir el catàleg de complements (complement 
específic), de conformitat amb l'estructura retributiva vinculada a l'aprovació de la RLT, 
que recull el complement específic únic per a cada lloc de treball que retribueix les 
condicions particulars i específiques pròpies de cada lloc. 

Vist l'informe emès per la cap de servei de Recursos Humans 

PRIMER.- Actualitzar la Relació de Llocs de Treball incorporant totes les modificacions 
derivades dels acords presos en la Comissió de Valoració de Llocs de Treball fins a la 
data d'aquest acord i de la nova organització municipal i cartipàs municipal. 

SEGON.- Disposar la publicació de la Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. 

TERCER.- Aprovar el catàleg de complement específic per l'any 2017, que s'adjunta 
com annex, en el qual es determina la valoració de les condicions específiques que 
concorren en els llocs de treball i d'acord amb l'estructura retributiva aprovada resultat 
de la Relació de Llocs de Treball. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara al següent punt de 
l’ordre del dia, el punt número dotzè. 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, per Acord de 
Ple de data d’11 de febrer de 2013, es va aprovar la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Girona que comprèn els llocs de treball reservats a personal 
funcionari, laboral i eventual de la Corporació. la relació de llocs de treball..., la 
definició, per qui no la sàpiga, és un instrument tècnic a través del qual es realitza una 
ordenació de tots els llocs de treball classificats per nivells i recull també d’una manera 
sintètica la informació bàsica de les funcions i característiques i requisits a l’hora de..., 
de forma, de provisió i nivell, complement de destinació de les quanties del 
complement específic fruit del procés de valoració dels llocs de treball. 

Atès que l’organització és canviant i, per tant, es fa necessari poder modificar aquesta 
relació de llocs de treball per adequar-la a la realitat dels llocs de treball, es va aprovar, 
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juntament amb la relació de llocs de treball, un procediment per a la seva actualització, 
és a dir, una comissió tècnica formada pels sindicats i formada pel Govern. Aquesta 
comissió s’ha reunit per tractar i valorar peticions de revisió de diferents llocs de treball 
al mateix moment per actualitzar aquesta relació a la nova organització i cartipàs 
municipal. I el resultat ha estat el següent: hi ha unes modificacions de denominació, o 
sigui, dels llocs de treball, s’han d’ajustar a la nova estructura orgànica d’acord amb els 
organigrames que es va aprovar l’11 de juliol de 2016. Per tant, hi ha una modificació 
de denominació. També presenta una modificació de jornada o horari, és a dir, passar 
d’ordinari a horari especial, també es porta això. I també una modificació de règim 
jurídic, es volen passar algunes places de laboral a funcionari perquè requereix 
aquests llocs, molts de llocs de feina, que siguin funcionaris. Fins ara, ja ho vàrem 
explicar, hi havia més funcionari, però bé, els funcionaris també s’han anat jubilant i hi 
ha llocs que requereixen signatura de funcionari, que no serveix de laboral. I, per tant, 
també portem aquesta modificació de passar de laboral a funcionari. I també la creació 
de noves fitxes, com pot ser l’agent mediambiental, cap de secció estadística, director 
del Centre Cultural La Mercè, encarregat de serralleria, tècnic de treball en medi 
ambient..., són noves fitxes que es creen per quan puguem habilitar les places. Bé, 
això és tot. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo faré la 
intervenció, si els sembla, anunciant l’abstenció del meu grup tant en el punt 12 com 
en el punt 13, que després ens parlaran de l’aprovació de l’organigrama de... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si em permet que l’interrompi... 
Perquè com s’està referint a la 13, la 13 la deixarem a sobre la taula perquè hem 
trobat alguns detalls que calia rectificar i, per tant, el portarem el proper Ple, per això 
també no ho he... Ho lamento, ho hagués dit posteriorment, però així ja... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Només faltaria. D’acord. Doncs bé, com deia, el 
meu grup s’abstindrà en aquest punt, com ja va fer també tant a l’aprovació de la 
relació de llocs de treball l’any 2013 al qual la senyora Maria Àngels Planas feia 
referència, com també en el Ple de l’1 d’agost de 2016, en què vostès ja ens van 
portar una actualització d’aquesta relació de llocs de treball. Crec que a la seva 
explicació la senyora Planas ha sigut molt clara quan ha dit que tot això corresponia a 
la seva organització del Govern i, per tant, en aquest sentit, no és ni molt menys la que 
faria el meu grup municipal. Per tant, en coherència amb tot allò que hem fet fins a dia 
d’avui, avui també ens abstindrem. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Miri, nosaltres votarem en contra 
d’aquest punt, bàsicament perquè el punt es basa sobretot, diguéssim, en uns acords 
presos en una comissió de valoració de llocs de treball i, per tant, en una acta d’una 
reunió que és una acta que no ha estat ratificada, de fet, a nosaltres ens van fer arribar 
una còpia no signada i com hem pogut parlar amb els representants dels treballadors 
assistents a aquesta reunió, ells mateixos confirmen que no han rebut aquesta acta, 
per tant, no l’han ratificat i és la base d’aquest acord. Per tant, ens sembla impossible 
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votar a favor d’aquest punt quan existeix aquesta desavinença, ens sembla bàsic, 
doncs, que l’element d’acord com a mínim tingui prou consens i estigui prou sustentat, 
diguéssim, per les persones que van assistir a aquesta reunió. 

És una reunió en la qual els representants dels treballadors van manifestar que no 
havien rebut la documentació amb l’antelació suficient per valorar-la i precisament han 
fet un informe, el mateix comitè d’empresa, amb relació a aquesta relació de llocs de 
treball molt crític amb les diverses modificacions, algunes de les quals, en canvi, avui 
ens continuen portant a votació. Aquesta suposada unanimitat que expressa l’acta, 
sembla que no va ser tal i, per tant, nosaltres votarem en contra perquè ens sembla 
que és una cosa que cal aclarir i que és prou important. A més a més, voldríem 
aprofitar per dir que creiem que seria oportú que el Govern revisés aquesta política de 
relació amb els representants dels treballadors, perquè ens sembla molt poc oportú 
avui tenir aquestes desavinences a sobre la taula. No fa pas tant també a l’entrada 
d’un ple va haver-hi una manifestació amb certes desavinences amb els treballadors i, 
per tant, creiem que és oportú també revisar tota aquesta política. 

Per tot això, avui votarem en contra. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, nosaltres 
ens abstindrem. Hem revisat l’expedient, tècnicament la proposta ens sembla correcta, 
es defineixen, com bé ha dit la regidora Maria Àngels Planas, el lloc de treball, les 
característiques i requisits del mateix i, a més a més, les tasques que realitzaran els 
treballadors en aquell lloc. No obstant, ens preocupa, de la política de personal de 
l’Ajuntament, alguns punts que tenen a veure indirectament amb RLT. 

La primera qüestió que ens neguiteja és la qüestió del valor punt, que encara no s’ha 
calendaritzat. Cal dir que han passat cinc anys des que es va aprovar la primera 
relació de llocs de treball i encara continua incomplerta, doncs per manca això, la 
valoració dels complements específics de cada lloc de treball, l’anomenat valor punt. 
Sabem que la valoració suposa sempre –en tots els municipis que s’ha aplicat ha estat 
així– un increment pressupostari, en som conscients, però per això ni les restriccions 
econòmiques són cap excusa ja que sabem que els representants sindicals dels 
treballadors estan disposats a un calendari molt lax d’aplicació d’aquest valor punt, de 
manera que sigui el menys gravosa possible per a les arques municipals. No posen 
límits, però volen i tenen dret que es tanqui tot el procés. En la negociació del 
pressupost de l’any anterior, jo recordo que parlant amb la regidora Planas semblava, 
almenys vàrem entendre que el tema es desencallaria durant aquest any 2016, però 
no ha estat així. Per tant, demanaríem i pregaríem que d’una vegada per totes es porti 
a ple una assignació d’aquest valor punt i una calendarització de la seva aplicació. 

I un segon punt que també ens neguiteja és el que ha passat recentment amb l’episodi 
de regularització dels treballadors de la casa del capítol 2, que tenen relació amb 
l’administració de contracte programa. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna apreciació, senyora Planas... 

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres no tenim 
desavinences amb els sindicats, sinó que negociem, que són coses diferents. El que 
passa que quan tu negocies, evidentment que les dues parts no sempre diuen que sí, 
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se’n diu negociació, que a vegades estem d’acord en coses i a vegades ells no hi 
estan d’acord, però sempre intentem arribar a un punt..., arribar a un acord. Jo sempre 
he tingut bona relació amb els sindicats, crec, vaja, seria per mi una novetat pensar 
que no tinc una bona relació amb els sindicats i amb el comitè d’empresa, però sí que 
és veritat que es negocien i es posen a sobre la taula qüestions fins arribar a un punt. 

Pel que fa..., nosaltres estem obligats a negociar de bona fe, però no a la decisió..., la 
decisió evidentment l’acaba prenent l’Ajuntament, no volem imposar i per això ho 
portem a sobre la taula, ho volem negociar i volem parlar-ne amb ells. Jo els haig de 
dir que només portem els punts..., en realitat nosaltres... Un, dos, tres, quatre, cinc... 
Són set punts els que havíem portat a la reunió de la comissió de valoració de llocs de 
treball, i n’hem deixat..., no he portat aquí al Ple..., no n’hem portat dos de punts..., tres 
punts, en concret, no els hem portat perquè es diu «es proposa a properes reunions 
aquest punt», per tant, de no incloure aquesta modificació a la relació de llocs de 
treball. Per tant, els que jo no he arribat a un acord amb ells, ja no els he portat, i això li 
poden dir ells o poden mirar les actes i ho poden veure a les actes on ho portem. Quan 
nosaltres..., la modificació de denominació, ells hi estaven d’acord, vull dir, no és una 
cosa que ells no hi estiguessin d’acord, passar de laboral a funcionari, ells també hi 
estan d’acord. Un altre número és que ells ens diguin «vint» i nosaltres diguem 
«quinze», però en si, passar les places de laborals a funcionaris, també hi estaven 
d’acord; passar de jornades ordinàries a especials, també. I, per tant, tots els punts 
que nosaltres hem portat ells hi estaven d’acord i hem deixat a sobre la taula aquells 
que no estàvem d’acord. Però vull deixar molt clar que, com a totes les empreses, hi 
han negociacions i cada una aporta la seva part fins arribar a un punt en comú, un 
punt en el qual s’hi poden arribar a entendre. 

Pel que fa al valor punt, és cert que haurien d’haver acabat aquest any, el 2016, el 
valor punt, el que passa que se’ns ha complicat molt, ens surten valors astronòmics, 
valors que no podria assumir aquest Ajuntament, podem parlar-ne en privat, si cal, 
amb una reunió. I llavors ens vàrem emplaçar amb els representants sindicals a tornar 
a fer una revisió de les fitxes, tornar a revisar-ho per tal de poder veure..., creiem que 
hi ha coses que les hem de modificar, que ens fan desviar tot això i ara estem en 
aquesta fase i vàrem dir que tornaríem a..., be, tornaríem a reprendre una altra vegada 
aquestes reunions i sobretot hi hauria una revisió tècnica una altra vegada, com es 
feia, i llavors una reunió política respecte al valor punt. Li asseguro que ningú més té 
més ganes que jo de poder donar un valor punt, perquè donar un valor punt a la 
relació de llocs de treball em clarificaria moltíssimes i moltíssimes coses, però no és 
tan fàcil, els ben asseguro que no és tan fàcil, és complicat i jo crec que..., espero que 
puguem arribar...., que tinguem..., poder-ho fer. Però també és veritat que ens hem 
trobat la plantilla com ens hem trobat i, per tant, quan te trobes una plantilla d’aquesta 
manera és complicat i per això intentem..., volem fer les coses bé. I, per tant, quan ho 
tinguem, els ho direm. Esperem que sigui aviat. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Moltes gràcies. 
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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, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per un membre, i Partit Popular, integrat per un membre, 
i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, l’actualització de la relació de llocs de treball. 

 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

Abstenció: 

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

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vázquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Em sap greu però 
se’m comunica que seria necessari que suspenguéssim dos minuts –dos minuts són 
dos minuts–, el temps que tardin, perquè tenim un problema amb la finestra, no sé 
exactament què passa, però ens demanen que desallotgem un segon aquí per 
darrere. Però serà un moment, eh? Si us plau. Gràcies. 

(Pausa.) 

Si es volen anar incorporant al Ple, si us plau, continuarem amb el Ple. Si us plau, si es 
volen incorporar... Si us plau, si es volen anar incorporant, com que sé que me senten, 
per això... 

Essent les vuit i trenta-un minuts de la nit, se suspèn la sessió per motius aliens 
al debat i a les vuit i trenta-tres minuts es reprèn. 

INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

13. Aprovació de l'organigrama de l'Ajuntament de Girona 
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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. 

Per Decret d'Alcaldia número 2016003982 de 16 de març es va aprovar la organització 
política i es van determinar les diferents àrees en les que s’estructura la Corporació 
municipal: 

1. Àrea d'Alcaldia 

2. Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat 

3. Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació 

4. Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme 

5. Àrea d'Hisenda i Règim Interior 

6. Àrea d'Educació i Esports 

7. Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 

8. Àrea de Cultura 

Cada una d'aquestes àrees comprèn un o diversos sectors funcionalment homogenis 
de l'activitat administrativa local, resultat d'analitzar la situació organitzativa existent i 
fer una proposta de futur, que es trasllada, a la pràctica, en un nou organigrama 
funcional, que busca una òptima distribució dels recursos humans. 

L'aprovació dels organigrames per part de l'Ajuntament es constitueixen com 
instruments definidors formals d'aquestes àrees de govern, de les relacions de 
dependència jeràrquica i institucionalització dels nivells de comandament, 
responsabilitat i rendiments de comptes. 

Es determina la ubicació dels diferents serveis i unitats dins l'estructura general i ajuda 
a una major definició del funcionament en conjunt. 

Aquests organigrames han de contribuir a ser la primera base per a l'aprovació d'altres 
instruments organitzatius per a la consecució de l'ordenació dels llocs de treball dins el 
marc de les competències d'autoorganització de què disposen les administracions 
públiques. 

Vist l'informe emès per la cap de servei de Recursos Humans 

Primer.- APROVAR l'actualització de l'organigrama general de l'Ajuntament de Girona i 
els organigrames de les vuit àrees de govern, que inclouen els canvis d'adscripció i 
d'organització administrativa que han tingut lloc des de l'aprovació de l'últim 
organigrama en data 11 de juliol de 2016. 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara a les propostes 
urgents, i ho dic en plural perquè n’hi hauria dues, una de la qual... Disculpin. Sí, ja 
hem dit que el 13 quedava... Veritat? Sí, ja ho he dit abans, el 13. Perfecte. 

14. PROPOSTES URGENTS: 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 

14.1 Modificació puntual del PGOU NÚM. 67, ajusts de límits i sistemes del Pla 
Especial Devesa 

Previ encàrrec, els serveis tècnics municipals han procedit a la redacció de la 
modificació puntual del PGOU NÚM. 67, ajusts de límits i sistemes del Pla Especial 
Devesa. 

L'objecte de l'esmentada modificació, segons consta en la pròpia memòria, en l'apartat 
2. Naturalesa, objecte i abast de la modificació, es concreta en ajustar l'àmbit del Pla 
Especial de la Devesa, així com ajustar els sistemes als seus usos actuals, però també 
previstos en el Pla Especial Devesa, en estat de tramitació, incorporant una carta de 
colors per a unes façanes en concret. 

Amb aquesta finalitat es proposa la modificació dels límits entre els sistemes A.2 
(viari), A.4 (aparcament) i C.1 (sistema de places, parcs i jardins urbans) dins l'àmbit 
del Pla Especial de la Devesa, mantenint la superfície total dels sistemes, ampliant les 
zones verdes en detriment del viari. 

Segons resulta de la pròpia memòria, s'han incorporat a l'àmbit els dos equipaments 
culturals existents (la Fira de Girona, i l'Auditori), per una millor coordinació en la gestió 
dels equipaments i el parc. 

L'ajust de límits incorpora algunes superfícies perimetrals per millorar la funcionalitat 
de la circulació vinculada al parc. 

L'article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d'agost, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 
22 de febrer, disposa que, "l'aprovació inicial dels instruments de planejament 
urbanístic obliga l'administració competent a acordar les mesures anunciades per 
l'apartat 1, en els àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació 
del règim urbanístic. L'administració competent també pot acordar les dites mesures 
en el cas que es pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han 
d'esser explicitats i justificats." 

En compliment de l'anterior, cal dir que la present modificació intervé majoritàriament 
en sòls de titularitat pública, qualificats de sistemes, respecte dels quals no en modifica 
el seu règim jurídic, sinó la seva qualificació, de manera que com s'ha exposat 
anteriorment i així resulta de la memòria de la modificació, terrenys amb qualificació de 
viari passen a tenir la condició d'espais lliures. 

La modificació incorpora també els equipaments existents en l'extrem sud de l'àmbit, 
és a dir, la Fira de Girona, i l'Auditori, segons es justifica, per una millor coordinació en 
la gestió dels equipaments i el parc. No obstant aquesta inclusió en cap cas afecta els 
esmentats equipaments 

No obstant, l'afectació derivada de la present modificació es concreta en el futur 
tractament de les façanes de les edificacions situades en el Passeig de la Devesa, i 
bona part del carrer Güell, al incorporar-se en la normativa la carta de colors que avui 
resulta vigent d'aplicació a l'àmbit del Pla Especial del Barri Vell. 

Per donar compliment a la normativa vigent, s'incorpora plànol on consta delimitat 
l'àmbit de les edificacions afectades. 

Pel que fa a la tramitació, caldrà doncs, adoptar l'acord de suspensió de llicències pel 
tractament de les façanes en els àmbits esmentats anteriorment, i grafiats en el plànol 



 

93 
 

O3 . Suspensió de llicències, de la modificació, pel termini d'un any, i procedir a 
l'aprovació inicial, obrint un període d'informació pública d'un mes, mitjançant Edictes 
publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí oficial de la 
Província, i en dos diaris de la premsa local. 

Simultàniament al termini d'informació pública es sol·licitarà informe sectorial a 
l'Agencia Catalana de l'Aigua, de la Generalitat de Catalunya (art.85.5 del TRLUC). 

Atesos els objectius que motiven la present modificació es considera que la mateixa no 
ha de produir efectes significatius sobre el medi ambient, i per tant que la mateixa 
queda exclosa del compliment de les prescripcions de la Llei estatal 21/2013, de 9 de 
desembre d'avaluació ambiental, així com de la Llei autonòmica 6/2009, de 28 d'abril, 
d'avaluació ambiental de plans i programes, segons informe emès pel Departament de 
Sostenibilitat de l'Ajuntament que s'incorpora al projecte. 

Així mateix s'incorpora a l'expedient la documentació gràfica relativa a les servituds 
aeronàutiques, donant compliment a les disposicions contingudes en la Llei 48/1960 
de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer de servituds 
aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d'agost, legislació que la 
desplega i modificacions posteriors. 

Transcorregut el termini d'informació pública, caldrà resoldre les al·legacions, en el cas 
que se n'hagin presentat, recollir, si s'escau, les prescripcions emeses per l'Agencia 
Catalana de l'Aigua, i procedir a l'aprovació provisional de la modificació, donant 
trasllat de l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona a fi que dugui a 
terme les actuacions necessaris per a la seva aprovació definitiva, atesa la intervenció 
que la modificació fa respecte dels espais lliures i zones verdes, d'acord amb el que 
disposa l'article 98 del DL 1/2010, de 3 d'agost, modificat parcialment per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. Fonaments jurídics 

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

- Decret legislatiu, d'àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei d'Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de 
febrer; i 7/2011, de 27 de juliol 2014, 27 de gener ; 3/2015 d'11 de març de mesures 
fiscals, financeres i administratives; Llei 11/2011 , 29 de desembre de reestructuració 
del sector públic per agilitzar l'activitat administrativa; i Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. 

- Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 
d'Urbanisme, modificat pel Decret 80/2009 de 19 de maig per l'establiment del règim 
jurídic dels habitatges destinats a fer efectiu el dret de reallotjament; Decret 64/2014, 
de 13 de maig, pel que s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 

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

- Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d'agost. 
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- Decret 297/2013 de 26 d'abril, pel qual es modifica el Decret 584/1972, de 24 de 
febrer de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Real Decreto 2591/1998, de 
4 de desembre sobre l'Ordenació dels Aeroports d’Interès General i la seva zona de 
Servei (en compliment Llei 13/1996, de 30 de desembre de mesures fiscals, 
administratives i d'ordre social - article 166-.) 

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

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

- Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental 

- Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes 

Primer.- Suspendre l'atorgament de llicències referides al tractament de les façanes, 
de les edificacions situades en el Passeig de la Devesa, i part del carrer Güell, d'acord 
amb el plànol de delimitació assenyalat amb el número O3 . Suspensió de llicències de 
la modificació, de conformitat amb el que disposa l'article 73.2 del DL 1/2010, de 3 
d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme i modificacions 
posteriors, pel termini d'un any, en l'àmbit de la present modificació puntual del PGOU 
67 , ajusts de límits i sistemes del Pla Especial Devesa. 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 67 , ajusts de límits 
i sistemes del Pla Especial de la Devesa, de conformitat amb el que disposa l'article 96 
en relació amb l'article 85 de l'esmentat DL 1/2010, de 3 d'agost, modificat parcialment 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i en dos diaris de la premsa local, de conformitat amb el que 
disposa l'article 85.4 del repetit DL 1/2010, de 3 d'agost; i sol·licitar informe a l'Agencia 
Catalana de l'Aigua, Serveis territorials de Girona, de la Generalitat de Catalunya, a 
l'empara del que disposa l'article 85.5 del TRLUC. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs el punt 14, propostes 
urgents, que n’hi hauria dues, la primera, que se’ls va informar que es portaria aquí era 
la de l’àmbit..., la modificació de l’àmbit que formarà part del Pla Especial de la Devesa 
i, en segon lloc, farem la de la commemoració Bertrana, que és el que hem dit abans 
que ho passarem com a segona proposta urgent. D’acord? 

Per tant, passaríem a la primera, que seria votar la urgència sobre aquest acord que 
s’aporta sobre la modificació de l’àmbit que formarà el Pla Especial de la Devesa. Per 
tant, primer votem la urgència, aquesta primera proposta urgent. 

Vots a favor de la urgència? 

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 
deu membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
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membres, CUP - Crida per Girona, integrat per tres membres, Ciutadans, integrat per 
un membre, i Partit Popular, integrat per un membre, la urgència de la proposta. 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

Abstenció: 

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

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

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I passaríem, 
doncs, a donar compliment a aquesta proposta. El tinent d’alcalde d’Urbanisme, 
senyor Alcalà. (Veus de fons.) Sí? Doncs sí, senyor secretari. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta d’acord el tinent d’alcalde Joan Alcalà. Endavant. 

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

Sr. Joan Alcalà Quiñones (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda. 
Efectivament el que portem avui al Ple és la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbana, en concret la 67, ajust dels límits i sistemes del Pla Especial de la 
Devesa, estretament vinculada amb el futur Pla Especial de la Devesa. Si bé és un 
document urbanístic independent, determina amb fermesa el camí a seguir que 
culminarà amb la fita de l’aprovació del pla especial. Així, aquest document urbanístic 
comparteix amb el Pla Especial de la Devesa l’objectiu i la voluntat d’aquest Govern 
d’ordenar tot l’àmbit del Parc de la Devesa, es determina una nova delimitació i també 
efectua canvis en la qualificació del sòl. Ja he informat a la Comissió Informativa que 
hem hagut d’incloure aquesta proposta per la via d’urgència. 

Aquest Govern està decidit a tirar endavant el Pla Especial de la Devesa i generar a la 
ciutat una nova centralitat en aquest espai, tenint com a objectius la preservació del 
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parc i la convivència entre els diferents sectors que l’integren i les activitats que s’hi 
desenvolupen. Volem que la ciutat visqui de cares a la Devesa i no d’esquenes, com 
ha passat fins ara, per això hem d’integrar la Devesa a la ciutat i en la vida de la 
ciutadania, i la modificació que portem avui és un primer pas en aquest sentit, 
independentment del recorregut que més endavant tingui el pla especial. 

En primer lloc, modifiquem el pla general perquè el vial perimetral de la Devesa passi a 
ser zona verda. Això vol dir que, també a nivell de qualificació urbanística i de règim 
jurídic del sòl, el parc s’ampliarà fins arribar al riu Ter; fins avui aquest vial té la 
consideració d’àrea viària d’aparcaments. Per tant, i a efectes pràctics i pensant en el 
futur pla especial, avui fem un primer pas perquè la Devesa s’obri al riu. Des de la 
nostra arribada al Govern hem defensat que la ciutat s’ha d’obrir als rius i hem eliminat 
les barreres que els separen. Això és el que volem amb el riu Ter i Güell i la Devesa, i 
el canvi urbanístic d’avui ho permetrà. A més, és també un pla definitiu per extingir 
aquesta zona d’aparcaments i complir amb el compromís que no aparquin els cotxes a 
la Devesa, que ja es va iniciar amb l’execució del Pla de xoc durant el 2016 on es va 
canviar la tipologia de vial, per cert, amb un gran èxit, entre el passeig de la Sardana i 
el Pont de la Barca. Vull recordar que va ser un acord, aquest pla de xoc, amb el Grup 
d’Esquerra-MES. 

En aquest sentit, també complirem amb el marc que es descriu al Pla de mobilitat. En 
aquesta mateixa línia, les rotondes de la Copa i del Rellotge avui són considerades 
urbanísticament com a zona verda, i aprofitarem aquest canvi per regularitzar aquesta 
situació i integrar-les dintre del sistema viari de la ciutat. 

Aquesta modificació, que respon a criteris tècnics, evita possibles i futures hipoteques 
en reformes del sistema viari. Per tot plegat, podem dir que la Devesa creix en gairebé 
4.000 metres quadrats en zona verda.  

Com deia, això no és el pla especial, però sí que és l’eina urbanística que permet 
posar el pròleg del que volem fer a la Devesa, potenciar el seu caràcter de parc urbà. 
Per aprofundir en aquest pla especial i ser el màxim d’integradors possibles, tant 
políticament com tècnicament, hem decidit ampliar l’àmbit del futur pla especial de la 
Devesa. 

La Fira de Girona i l’Auditori - Palau de Congressos ara passaran a formar part del pla 
especial, passarem així d’un àmbit de 416.000 metres quadrats a un àmbit de 440.000 
metres quadrats. No podem separar aquests dos equipaments del conjunt de parc i 
hem cregut necessari que definitivament quedin integrats en l’imaginari del parc i a tot 
el que això suposa a nivell de gestió unificada. A més, i amb la voluntat que aquest 
imaginari transcendeixi el mateix parc, les façanes que donen a la Devesa, que en 
delimiten el perímetre urbà, tant a la zona del carrer Riu Güell com al passeig de la 
Devesa, es plantejarà un tractament cromàtic especial per a futures rehabilitacions. 

Vull deixar molt clar que no és una mesura que s’hagi d’aplicar ara, sinó que serà en 
les reformes que s’hagin de fer en el futur on s’hauran d’incorporar aquestes 
consideracions. 

I, per acabar, vull destacar un element molt important a tenir en compte, aprofitant 
aquesta modificació del pla general, i per tant, s’haurà de recollir en el futur pla 
especial: reduïm l’edificabilitat prevista a la Devesa. Actualment està permesa una 
reserva per a noves construccions de fins a 2.700 metres quadrats, i amb la proposta 
que aquí es presenta, aquesta reserva es limita a 1.500 metres quadrats. Dit d’una 
altra manera, amb el document que portem avui al Ple i que espero poder aprovar amb 
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el suport de tots els grups, ja no serà possible construir el pavelló de la Devesa, 
obligatòriament hauran de ser per a ampliacions i altres construccions auxiliars al 
servei del mateix parc. 

Tot plegat, és una demostració que aquest Govern s’ha agafat l’ordenació i la 
integració de la Devesa amb la ciutat com una prioritat. Hi insisteixo, el que aprovem 
avui –espero aprovar-ho amb els vots de la majoria de tots vostès– no és el pla 
especial, però sí que ho podríem considerar com el pròleg d’aquest pla, que estem 
determinats a tirar endavant perquè estem convençuts que és la millor manera que la 
ciutadania de Girona visqui de cares a la Devesa i que puguem mantenir i potenciar 
els seus valors com a parc urbà. 

Per tot això, demanaria el seu vot favorable.  

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Com deia el 
senyor Alcalà, el tinent d’alcalde Joan Alcalà –i començaré per la part final–, crec que 
és una bona notícia el que es limiti l’edificabilitat en el parc de la Devesa; ell ho ha dit i 
hi ha fet referència, efectivament, amb aquesta nova edificabilitat no seria possible, 
doncs, la construcció del famós pavelló –va ser motiu de grans debats fa dues 
legislatures, finalment vam salvar la situació i no es va construir. Però sí que és veritat 
que si podem acotar que no torni a passar que ningú tingui la idea de fer aquests tipus 
de construccions a la Devesa, doncs, jo crec que ho agrairan tots els gironins i totes 
les gironines. Per tant, ens sembla una bona mesura la que avui ens plantegen en 
aquest sentit. De la mateixa manera que no podia ser d’altra manera que ens sembla 
una bona mesura considerar zona verda tot allò que ara és zona d’aparcament, 
perquè, efectivament, crec que és una cosa que ens ha unit a tots dir que hem de 
treure els cotxes de dins de la Devesa i que, en canvi, es consideri zona viària els 
giratoris que hi ha en aquella zona. 

Ara bé, sí que és veritat que no és el pla especial; el senyor Alcalà ha insistit molt que 
era el pròleg del pla especial. Bé, jo crec que aquest argument hagués sigut millor que 
no l’hagués fet servir tant, perquè el problema i el gran debat és el pla especial, que és 
el que estem esperant tots tenir o poder tenir aquest gran debat i, doncs, posar sobre 
la taula, blanc sobre negre, tot allò que cada un de nosaltres pensem amb relació a 
aquest tema.  

I atesa la importància del punt que ens porten, sí que nosaltres haguéssim agraït que 
no entrés per urgència. Pensem que el tema de la Devesa és un tema tan sensible, 
que n’hem parlat tant, que n’hem debatut tant, que hem tingut mocions, que 
l’Associació de Veïns de la Devesa està constantment en contacte no només amb els 
grups de l’oposició, sinó que estic convençuda que també amb els grups del Govern, 
home, que possiblement haurien de ser vostès també una mica més sensibles a l’hora 
de planificar-los com els portaran en el Ple d’aquest Ajuntament. Jo no dic que no 
l’hagin de portar, al contrari. I a més, jo li ho dic, nosaltres hi votarem a favor. Ara bé, 
home, podrien fer-ho sense urgències, podent-ne parlar més a bastament, podent 
analitzar molt millor tot el que ens plantegen. Penso que estem parlant d’un lloc o d’un 
tema tan important, tan sensible com deia que és la Devesa, que la resposta que 
haurien de tenir del Govern és sí, és possible planificar millor què portarem als plens, 
tot allò que tingui a veure amb un tema tan important com és la Devesa. Nosaltres sí 
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que els demanaríem, doncs, aquest plus de sensibilitat de l’equip de govern a l’hora de 
plantejar qualsevol cosa –qualsevol cosa– que tingui a veure amb la Devesa.  

Perquè vostè ho ha dit, el que avui aprovarem, el que avui vostè porta a Ple afectarà 
també el pla especial. O sigui, no es fa res a la Devesa, ni al pla de xoc que van pactar 
amb Esquerra Republicana ni al que avui ens plantegen ni en el que altres moments 
ens ha plantejat el senyor Narcís Sastre, que no tingui a veure amb l’objectiu final de 
planificar els usos, fer el pla especial de la Devesa. Per tant, com que tot allò que 
moguem amb relació al parc de la Devesa té implicació i té conseqüències –que no 
tenen perquè ser negatives, eh?, però té conseqüències–, nosaltres demanaríem que 
es fes d’una manera més pausada, més tranquil·la, amb més temps per poder-ho 
analitzar, amb més temps per poder-ho parlar i sobretot per poder-ho comentar.  

És l’únic que nosaltres sí que li demanaríem de cara a futures modificacions, si és que 
n’hi ha de fer com les que avui ens plantegen.   

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres votarem a favor al 
punt, però em sumo una mica, diguéssim, a la petició que feia la senyora Veray, en el 
sentit que nosaltres ens hem abstingut en la urgència una mica també en aquest 
sentit, no?, que creiem, doncs, que en el seu moment ho van plantejar una mica com 
una qüestió de tràmit, que ja havia d’anar al Ple passat i, per tant, per això ho 
presentaven així d’una manera urgent. Però avui ho ha vestit molt. I, per tant, ens 
sembla que sí que és oportú –com deia la senyora Veray–, doncs, aquests temes que 
van vinculats d’una manera o altra amb tot el que és el pla especial sí que es portin de 
manera correcta i detinguda i parlada en el Ple, com és oportú. 

En qualsevol cas, doncs, sí que és veritat que venia ja del Ple anterior i havia quedat 
pendent i, per tant, sí que hi votarem a favor, perquè estàvem en el seu moment 
d’acord, diguéssim, amb la necessitat de fer aquests canvis en el pla o en el 
planejament urbanístic.  

I, en qualsevol cas, sí que, evidentment, el punt ens dóna l’oportunitat –i sobretot de la 
manera que l’ha vestit–, doncs, per dir una vegada més que el que queda pendent és, 
precisament, el pla especial, que comença a ser una mica aquell tema que hem de 
portar en el Ple següent i que mai no arriba, no?, perquè realment ja hem posat 
diversos terminis o idees de terminis i sembla que no acaba d’arribar mai.  

I que, evidentment, afrontar aquest pla especial –com ja els han fet saber– vol dir 
també afrontar el debat dels usos. I avui, doncs, ha parlat també el senyor Alcalà una 
mica de part d’aquests usos, no?, perquè ha citat, per exemple, Fira de Girona o 
l’Auditori, i, per tant, jo crec que és un debat que hem de posar sobre la taula i que és 
important que el posem sobre la taula, perquè saben que, si no, no tindran el consens 
necessari…, bé, o tindran el consens necessari, però no el que vostès han dit que 
volien tenir per aprovar el pla especial. I, per tant, creiem que és important afrontar 
aquest debat i poder desencallar i tirar endavant el Pla especial de la Devesa. Com 
deia, qualsevol cosa que ara fem a la Devesa sempre acaba vinculada d’una manera o 
altra a aquesta fórmula. 

Per tant, doncs, d’acord, anem fent passos i avancem en el marc. Però també, doncs, 
millorem en el dia a dia ja, en el manteniment, anem fent accions en aquest sentit i 
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posem la directa, si pot ser, en aquest debat i afrontar el debat dels usos i l’aprovació 
del pla especial. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, si això és el 
pròleg del pla especial, potser semblaria el pròleg d’una novel·la de Pere Calders o 
d’algun escriptor surrealista. Sincerament, crec que titllar aquesta modificació del pla 
general de pròleg del pla especial no deixa de ser una mica sorprenent. A veure, les 
aportacions que fa aquesta modificació del pla general a data de 2016 no difereixen 
gaire de les que es van aprovar en aquest mateix Ple l’any 2011, en què ja 
textualment, literalment es deia que s’incorporava l’àmbit del passeig perimetral del riu 
Ter en les delimitacions del pla especial. Si no crec recordar malament, va ser a 
proposta del Grup de la CUP que es va portar una moció en aquest Ple per tal de 
limitar l’edificabilitat del pla de la Devesa i alhora fer-ne la delimitació. Aquesta 
delimitació es va marcar el 2011, en el seu Govern, i cinc anys després ens tornen a 
portar una altra delimitació sense que a la Devesa hagi passat absolutament re, només 
cinc anys del seu Govern en què a la Devesa no ha avançat absolutament re. 

Però, en canvi, això xoca –xoca– amb una pretesa urgència que avui hem hagut de 
votar, que no acabem d’entendre, sincerament. Però, en canvi, la urgència, d’una 
banda, xoca, doncs, amb una inactivitat total, de l’altra, és a dir, la Devesa està 
absolutament igual. Hi ha dues modificacions del planejament general que s’aprovaran 
totes dues, en què es varien segurament els límits, però el tema principal que és la 
limitació de l’edificabilitat i la incorporació del vial perimetral ja es van fer en aquesta 
modificació número 44.  

També ens sorprèn una mica el paper de les rotondes, li ho he de dir. La rotonda del 
polígon de Mas Xirgu, quan es va fer una modificació d’aquell àmbit per tal de 
compensar, doncs, una part de zona verda que estava edificada en una nau industrial, 
per tal de compensar les zones verdes, es va habilitar com a zona verda per 
compensar superfície una rotonda que hi ha en aquell polígon, no? I, en canvi, ara en 
aquest cas, per exemple, la traiem. Ho dic perquè potser estaria bé agafar un criteri 
únic en què decidíssim si les rotondes són o no són zones verdes. 

Finalment, doncs, bé, nosaltres ens abstindrem. Ens sembla que estaria bé que ja que 
avancem en temes urbanístics, doncs, també ho poguéssim fer en el mateix pla 
especial i, per tant, també demanaríem que hi hagués una mica més de coordinació 
entre aquestes dues àrees que estan treballant aquest tema i que ens arribi la 
informació d’una forma una mica més coordinada, per poder entendre bé que realment 
estem avançant en la bona línia en allò que realment ens interessa, que és el 
desenvolupament del pla especial…, bé, la seva aprovació i el desenvolupament 
posterior. 

Bé, dit tot això, doncs, el nostre sentit de vot serà l’abstenció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna precisió, senyor Alcalà. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, molt breument. Bé, agrair-los el posicionament. 
La senyora Veray i la senyora Pèlach…, bé, i el senyor Terés també, comentaven 
sobre la qüestió de la urgència. Ja els ho vaig explicar; m’ha sorprès una mica aquesta 
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actitud i que han incidit molt sobre el tema de la urgència, però ja els ho vaig explicar 
fa un mes quan el presentàvem, ja vaig informar a la comissió informativa: per una 
qüestió tècnica, a l’hora de la presentació es va retirar, i ara ha passat el contrari, per 
una qüestió tècnica, no es va presentar en el termini. Però ja els vaig informar una 
altra vegada a la comissió informativa que es presentava. Per tant, la urgència era per 
a la presentació. 

Jo crec que és urgent qualsevol element que es pugui introduir per protegir la Devesa, 
i aquest element ho és, perquè definim clarament l’àmbit i donarem protecció: ja els he 
parlat del tema de la construcció i els he parlat d’alguna altra qüestió. O sigui, tot el 
que sigui protegir la Devesa, jo crec que ha de ser urgent.  

Per tant, aquí era una qüestió tècnica; per tant, la presentació aquí, aquestes excuses 
que m’han donat vostès, escoltin… 

I, per altra banda, efectivament, el senyor Terés té raó, aquí també estem donant 
compliment a una moció que es va presentar i en la qual tots els grups –vostès no hi 
eren–, però la resta de grups hi va votar a favor, i hi estem donant compliment i hi 
estem treballant. 

Per tant, bé, agrair-los els seus vots, la seva abstenció –em sap greu que no pugui ser 
favorable, però agrair la resta. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 

Abstencions? 

Gràcies. 

Senyor secretari… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per un 
membre, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, aprovar inicialment la 
modificació puntual del Pla general d’ordenació urbanística de Girona número 67, ajust 
als límits i sistemes del Pla especial de la Devesa. 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara passaríem, 
doncs, a votar la urgència de la proposta d’acord relatiu a l’adhesió de l’Ajuntament de 
Girona a la commemoració de l’Any Bertrana. Per tant, primer passem a votar la 
urgència. 

Vots a favor a la urgència? 

Moltes gràcies. 

Senyor secretari… 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat dels assistents que representen la majoria absoluta dels membres legals, la 
urgència de la proposta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i 
Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per un membre, i Partit 
Popular, integrat per un membre. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Preguntava si no era 
unanimitat això, però no, perquè falta un membre. Era perquè constés unanimitat, no 
passa res. Sí, no passa res, ja podem dir que era quasi…, que la voluntat era 
unànime. En fi… 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la urgència de la proposta, és aprovada per unanimitat dels 
membres assistents que són 24 dels 25, nombre legal de membres de la Corporació. 

Vots a favor: 

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

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

Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 

Grup Municipal  C’s: senyor Manuel Vázquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

14.2 Adhesió de l'ajuntament de Girona a l'Any Bertrana. 

Proposta d'acord que presenten els grups municipals de CiU, ERC-MES, CUP- crida 
per Girona, PSC, Ciutadans i PP a l'Ajuntament de Girona: 

El proppassat dia 3 de gener el govern de la Generalitat va aprovar els esdeveniments  
i  personalitats  objecte  de  commemoració  l'any  2017.  L'atzar  de les efemèrides ha 
volgut que dos escriptors gironins, pare i filla, formessin part d'aquesta llista de 
personalitats a commemorar: Prudenci i Aurora Bertrana. Del primer en celebrem el 
cent cinquantè aniversari del naixement; i, de la segona, el cent-vint-i-cinquè. 

Els escenaris pels quals transcorre la biografia  d'aquests  dos  escriptors  són 
múltiples. Barcelona, Berga, el poble de L'Esparra (al municipi de Riudarenes), 
Ginebra, el Marroc, la Polinèsia, Sant Pere Pescador, Tordera, Vilada. Però tant en 
un cas com en l'altre, la ciutat de Girona constitueix una referència ineludible. No és 
en va que el conseller de la Generalitat, l'honorable Santi Vila, va escollir la nostra 
ciutat per fer la presentació nacional de l'Any Bertrana, fa tot just cinc dies,  i  va  
destacar,  en  la  seva  intervenció,  la  permanent  capitalitat  cultural  de Girona. 

Prudenci Bertrana, tot i haver nascut ocasionalment a Tordera, va viure durant 
quaranta-quatre anys de la seva vida a Girona, des de 1868 fins a 1912, quan la 
família es va traslladar a Barcelona. A la nostra ciutat hi va viure i pintar, s'hi va 
casar  amb Neus Salazar, hi van néixer els seus quatre fills, dels quals només Aurora  
sobreviuria. L'únic fill mascle de la parella, Heribert Bertrana Salazar, encara és 
enterrat aquí, entre nosaltres, al cementiri de Santa Eugènia de Ter. 

Aurora  Bertrana, al seu torn, va néixer a l'actual  número 18 del carrer de les Hortes, 
l'any 1892, justament el dia de Sant Narcís, i va passar els primers vint anys de la 
seva vida a la nostra ciutat. Mentre el pare pintava, la filla aprenia a tocar el 
violoncel amb el mestre Tomàs Sobrequés i s'incorporava a l'orquestra del Teatre 
Municipal. La seva carrera musical prosseguiria a Barcelona i, més tard, a Suïssa, on 
la seva  empenta  i  esperit  aventurer  la  portarien  a  fundar  el primer trio de jazz 
femení d'Europa. El verí de l'escriptura que li havia inoculat el pare, però, acabaria 
fent aparició més tard. I, de la mateixa manera que Prudenci Bertrana, tendiria a 
substituir la pintura per la  literatura.  Aurora  abandonaria  la música per consagrar-se 
a l'escriptura, convertint-se en una de les autores més singulars de la literatura 
catalana del segle XX i proporcionant-nos obres úniques en el nostre panorama literari 
com les dues novel·les sobre la post-segona guerra mundial Entre dos silencis i Tres 
presoners. 

El carrer de les Hortes, el carrer de  santa  Clara,  la  pujada  de  Sant  Martí,  la placeta 
del Correu Vell, la Rodona de Santa Eugènia van acollir consecutivament els domicilis 
de la família o bé l'estudi de pintura del pare. El 1912, la família va marxar 
definitivament cap a Barcelona, però una part important tant de Prudenci com 
d'Aurora Bertrana va acabar tornant a casa. La major part de l'obra pictòrica del  pare,  
en  primer  lloc,  que  es  va  integrar  al  Fons  d'Art  de  la  Diputació  de Girona,  al  
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Museu  d'Art, i que enguany  tindrem  l'ocasió  de  redescobrir. Però també un 
percentatge molt rellevant de la documentació personal, tant del pare com de la filla, 
avui integrada al Fons Prudenci i Aurora Bertrana de la Biblioteca de la Universitat de 
Girona. 

Aquest any 2017 pot constituir un immillorable pretext per fer que el retorn a casa tant  
d'Aurora com de Prudenci Bertrana sigui complet. Al llarg dels propers mesos,  tindrem 
l'ocasió de fer tornar aquests nostres dos escriptors a Girona mitjançant conferències, 
taules rodones, grans exposicions com les que preparen tant el Museu d'Història de 
Girona com el Museu d'Art, clubs de lectura i altres iniciatives de les nostres 
biblioteques, el rodatge íntegre a la nostra ciutat de la versió cinematogràfica de 
Josafat... 

De tots nosaltres, de les institucions i de la societat civil, en depèn que aquest 
retorn simbòlic es porti efectivament a terme. I per això, vull instar el ple d'aquesta 
corporació a aprovar l'adhesió a la commemoració de l'Any Bertrana. L'Ajuntament   
de Girona està cridat  a  tenir un paper central en aquesta commemoració. Els  
diversos equipaments culturals municipals (MHG, EMH, Biblioteques de Girona,  
Auditori,  Museu del Cinema, etc.) han estat plenament implicats en la celebració des 
del primer moment i l'àrea de Cultura del nostre Ajuntament  m'ha  encomanat  
d'elaborar i coordinar l'extens programa d'actes específic que tindrà lloc a Girona 
durant tot aquest any. 

És per això que es proposa al Ple de l'Ajuntament  de  Girona  l'adopció  dels següents 
acords: 

Primer.-  Adhesió  de  l'ajuntament  de  Girona  mitjançant  aquest  acord  de  Ple a l'Any 
Bertrana decretat per la Generalitat com una manera  esplèndida  de visibilitzar,  
davant  de  la  ciutat  i  davant  del  país,  el  goig  amb  el  qual  Girona  fa seva aquesta 
commemoració. 

Segon.- Notificar el present acord al Sr. Oriol Punsatí-Murlà comissari de l'Any 
Bertrana. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, ara a la 
votació de la proposta, que de fet és el que ens ha llegit abans el comissari, eh?, del… 
Bé, no sé si volen dir… (veus de fons) Sí, i tant, si vol fer alguna aportació… Senyora 
Veray, si vol fer alguna manifestació… D’acord. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Breument. Només per dir que el nostre grup, doncs, evidentment, estem molt contents 
de la iniciativa que avui estem votant aquí, de l’adhesió de l’Ajuntament a tot aquest 
Any Bertrana. Creiem que és molt important difondre la cultura que s’ha fet en aquesta 
ciutat, en aquest cas, a través de les figures i de l’obra tant de Prudenci Bertrana com 
de la seva filla Aurora Bertrana. Nosaltres, en aquest sentit, volíem, evidentment, 
felicitar la iniciativa a l’equip de govern perquè això hagi pogut tirar endavant. 

I al mateix temps, doncs, sí que hi ha un tema que nosaltres sempre intentem vincular 
quan parlem de la cultura, que creiem que és l’educació. I, en aquest sentit, estem 
convençuts que un dels pilars que ha de tenir aquest Any Bertrana ha de ser el de 
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poder connectar bé el que és la cultura amb l’educació a la nostra ciutat. I això 
significa que, evidentment, els infants, els adolescents, les persones majors d’edat, 
però també les persones jubilades puguem tenir al nostre dia a dia mecanismes per 
poder créixer educativament i formar-nos a partir de tot el que és l’obra i de tot el llegat 
que ens van deixar aquestes dues persones tan importants per a la nostra ciutat.  

En aquest sentit, doncs, és una felicitació per la iniciativa i al mateix temps una petició 
que tot l’àmbit educatiu tingui una presència important en aquest Any Bertrana, que 
segur que el senyor Punsatí-Murlà ho té el cap, que segur que vostès també ho tenen 
al cap, però que nosaltres sempre que parlem de cultura, intentem lligar-ho amb 
educació i avui no volíem deixar de dir-ho. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? No. 

Sí, efectivament, senyor Salellas, a les propostes que ja tenia en ment el comissari, 
Oriol Punsatí-Murlà, ja hi havia diferents recursos, tant educatius, és a dir, per a 
centres educatius, com per a altres àmbits de la població. I, evidentment, nosaltres, 
doncs, està clar que ens hi adherirem. Ens sentim molt pròpia aquesta commemoració 
com a ciutadans de Girona, perquè realment va ser la ciutat, l’espai on ells dos més 
van treballar.  

I, és més, aprofito també –que crec que ja en tenien coneixement– que el 29 d’octubre 
s’ha fet referència, el comissari, a una gran exposició que se farà, se farà aquí a 
Girona, i serà l’exposició més important sobre Prudenci i Aurora Bertrana. I aprofitant, 
doncs, la inauguració de la festa major de tardor de Catalunya –com ens agrada definir 
les Fires de Girona–, també s’inaugurarà aquesta exposició amb vocació nacional i 
que esperem que també surti molt bé. 

Hem de votar-ho, no?, això? Sí. 

Doncs, si els sembla ara passaríem a votar l’adhesió a la commemoració. 

Vots a favor de l’adhesió? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat dels assistents, que representen la majoria absoluta dels membres legals, 
amb els vots a favor dels grups municipals de Convergència i Unió, integrat per 10 
membres, Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per un membre, i Partit Popular, integrat per un membre.  

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

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per unanimitat dels membres assistents 
que són 24 dels 25, nombre legal de membres de la Corporació. 

Vots a favor: 
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Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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: senyor Manuel Vàzquez Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

MOCIONS 

15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per iniciar 
la reforma del Reglament de la Participança. 

Actualment l'Ajuntament de Girona disposa d'un Reglament Regulador de les 
Institucions  de  la  Participança  i  de  la  Gestió  de  Conflictes, que va ser aprovat l'any 
2005, impulsat principalment per Francesc Ferrer com a Tinent d'Alcalde de l'àrea de 
Participació i Relacions Ciutadanes, dins del mandat de l'Alcaldessa Anna Pagans. 

L'aprovació d'aquest reglament va significar un avenç notable en matèria 
d'aprofundiment democràtic, gràcies sobretot a la inclusió de diverses eines i 
mecanismes de participació i control ciutadà de l'acció municipal. Tot i això, durant  
aquest temps no se n'ha  promogut prou la utilització, ni s'ha desplegat amb tota la 
seva potencialitat. 

D'altra banda, després de quasi dotze anys de vigència, alguns dels seus articles han 
resultat desfasats fruit de l'evolució de les estructures, normatives i dinàmiques del  
mateix  Ajuntament,  com  també per l'avenç de les noves tecnologies. 

Recentment, en el marc de l'elaboració del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), 
les propostes d'alguns grups municipals relatives a participació ciutadana van ser  
desestimades perquè es va considerar  que el  ROM  no  era  el  marc normatiu 
adequat per regular aquests aspectes. És per això que l'article 138 del nou  ROM 
disposa que "la regulació de la participació ciutadana es desenvoluparà mitjançant 
reglament". 

Per tant, hi ha diversos aspectes vinculats a la participació ciutadana que van quedar 
sense resoldre en la discussió del nou ROM, que caldria discutir en el marc  
corresponent,  que  en  aquest cas podria ser la revisió del reglament de  participança. 

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

Primer.- Iniciar el procés de revisió i actualització de l'actual Reglament Regulador de 
les Institucions de la Participança i de la Gestió de Conflictes; 
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Segon.- Difondre aquest procés de revisió entre la ciutadania i les entitats gironines,   i 
preveure mecanismes per tal de permetre'n i promoure'n la participació; 

Tercer.- Portar el nou reglament a debat i votació del Ple municipal abans de finalitzar 
l'any 2017; 

Quart.- Un cop entri en vigor la nova versió del reglament, realitzar una campanya   
pública de difusió per divulgar-ne el contingut i promoure'n la utilització per part de la 
ciutadania i les entitats gironines. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, ara a donar 
compliment a les mocions. La moció número 15, que presenta CUP - Crida per Girona. 

Qui substanciarà? La senyora Laia. Endavant. 

Sí, disculpi, eh que em sembla que feia una modificació? Fantàstic. 

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, sí, ho esmenaré, ho esmentaré en la intervenció. 

Moltes gràcies, senyora alcaldessa. La moció que presentem avui des de la CUP - 
Crida per Girona és una moció que té per objectiu bàsicament, doncs, iniciar la 
reforma del reglament de la participança. 

Tothom sap, doncs, que Girona disposa d’un reglament regulador de les institucions 
de la participança i de la gestió de conflictes –aquest és el nom complet. És un 
reglament que va ser aprovat l’any 2005, impulsat sobretot pel senyor Francesc Ferrer, 
que, com saben, representava Esquerra Republicana en aquell moment. I és un 
reglament que després d’aquests dotze anys creiem que és important actualitzar, per 
diversos motius. 

En primer lloc, doncs, perquè l’avenç tant de les noves tecnologies com també de les 
experiències en participació ciutadana, tant arreu del món, perquè ens entenguem, a 
nivell internacional, com també de l’Ajuntament de Girona, ha incrementat: tenim 
noves experiències, tenim nous coneixements en aquest àmbit, hi ha hagut canvis 
tecnològics que permeten noves fórmules. I, per tant, creiem que és oportú reformular 
aquest reglament.  

I també, a més a més, recentment, l’Ajuntament, doncs, s’ha dotat d’un nou reglament 
orgànic municipal en el qual des del nostre grup, de la CUP - Crida per Girona, vam fer 
una aposta per fer un seguit de propostes amb relació, precisament, al que és la 
participació ciutadana. En aquell moment, doncs, se’ns va dir que aquell no era l’espai 
adequat, no era el document idoni per incloure tota aquesta vessant de la participació 
ciutadana i això va quedar reflectit que calia regular-ho a través d’un reglament separat 
d’aquest, no? Per això, doncs, avui entenem que aquest reglament regulador de les 
institucions de participança i de la gestió de conflictes és el marc idoni per incloure 
totes aquestes noves aportacions, totes aquestes noves eines i propostes que 
entenem que ha de tenir avui en el marc de la participació ciutadana l’Ajuntament de 
Girona, i per això presentem aquesta moció. 
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En aquests dotze anys –com deia–, l’Ajuntament de Girona ha realitzat diferents 
processos participatius, molts al marge d’aquest mateix reglament. Captem que 
darrerament potser fins i tot podríem dir que ha quedat oblidat i, realment, ha estat 
molt infrautilitzat. Hi ha figures que són útils i que s’han vist útils, però, en canvi, no 
s’han potenciat prou, però també n’hi ha d’altres, doncs, que segurament per l’evolució 
que ha fet la participació ciutadana i –com deia– avenços en altres àmbits, doncs, han 
quedat com a eines poc útils o poc pràctiques per a la gestió del dia a dia de la 
participació a la nostra ciutat. 

Per això, creiem que és oportú fer aquesta reforma. I per això, doncs, entenem que és 
el moment idoni per fer-la. És en aquest sentit que les nostres propostes d’acord són 
quatre. La principal, diguéssim, és iniciar aquest procés de revisió i actualització del 
reglament, però també, en un segon punt, proposem que es difongui aquest procés. I 
aquest és en el punt on ens hem avingut, diguéssim, a fer una petita modificació, 
atenent a les peticions del Grup de Convergència i Unió, que consisteix en el següent: 
el segon punt deia: «Difondre aquest procés de revisió entre la ciutadania i les entitats 
gironines i preveure mecanismes per tal de permetre’n i promoure’n la participació», i 
hem retirat aquesta segona part de la proposta d’acord. I per tant, quedaria de la 
següent manera: «Difondre aquest procés de revisió entre la ciutadania i les entitats 
gironines.»  

Per tant, iniciem el procés de revisió, proposem iniciar el procés de revisió, difondre 
aquest entre la ciutadania i les entitats gironines perquè sàpiguen que estem fent 
aquest procés. A més a més, doncs, ens comprometem que aquest reglament, tot 
aquest procés finalitzi abans d’acabar l’any en què estem actualment. I, a més a més, 
demanem –i és una petició també molt important– que un cop entri en vigor aquesta 
nova versió, es faci un esforç important per divulgar-ne el contingut i sobretot per 
promoure’n la utilització, perquè entenem que serà un document revisat de manera 
que sigui útil, pràctic, que realment s’adeqüi a les necessitats i a les maneres de 
funcionar actuals del nostre Ajuntament i a les demandes també ciutadanes quant a 
participació ciutadana. I, per tant, per això és molt important, creiem també, que se’n 
promogui la utilització un cop aprovat. 

Doncs, aquests són els acords i esperem que tinguin el seu suport. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo la veritat és 
que seré molt breu, no per no important la moció, sinó per coincidència amb la moció: 
crec que en més d’alguna intervenció, fins i tot en l’últim Ple extraordinari de 
pressupostos, vam parlar de millorar, doncs, els mecanismes de participació.  

Efectivament, aquesta moció ho explica, no?, en el seu primer paràgraf, va ser l’any 
2005 quan Francesc Ferrer va iniciar tot el procés de creació del primer reglament no 
de participació, ell en va dir de participança, d’aquest Ajuntament. Va ser un gran 
avenç; han passat dotze anys, no?, i, per tant, en aquest sentit, segurament toca 
actualitzar i revisar allò que teníem per adaptar-lo a la realitat actual, perquè no ens 
passi com ens hem trobat, i en aquest Ple també n’hem tingut, algun exemple que 
passin vint-i-dos anys abans no actualitzem o revisem, en aquest cas, un reglament, el 
de la participació. 
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Per tant, nosaltres hi estem totalment d’acord. Si vostè ha arribat a un acord amb 
l’equip de govern per treure aquesta segona part del punt número 2, nosaltres no 
serem qui ens hi oposarem. Creiem que és important seguir treballant per millorar la 
participació de la ciutadania en aquest Ajuntament. Vam avançar molt en el seu 
moment. Sí que és veritat que també durant uns quants anys, crec que hem viscut una 
mica, doncs, recolzant-nos, no?, o repenjant-nos en tot allò que vam aconseguir i que 
vam fer els primers passos el 2005 quan veníem que no hi havia o no estava obert 
aquest Ajuntament a la participació. I, per tant, veiem amb bons ulls que ha arribat el 
moment d’actualitzar-lo, revisar-lo i millorar-lo, que crec que aquest és l’objectiu que 
ens uneix a tots. 

Per tant, donarem suport a la moció. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Ciutadans 
apuesta de manera inequívoca por la formas de participación ciudadana y por aquellos 
mecanismos que acercan la cuestión pública a la ciudadanía. Las preocupaciones de 
nuestros conciudadanos també tienen que ser las nuestras: tenemos que escuchar 
sus inquietudes y nuestro trabajo es el de tratar de solucionarlas siempre que 
tengamos las herramientas, los recursos y las competencias. Por tanto, aquello que 
nos puede dar credibilidad y legitimidad es este acercamiento a las preocupaciones e 
inquietudes que antes mencionaba. 

Creo que independientemente de la institución a la que representamos, el nivel de 
credibilidad que en estos momentos tenemos los políticos no es el que debería ser. 
Eso quiere decir que tenemos que poder demostrar que sabemos y que queremos 
escuchar los problemas de la ciudadanía. La búsqueda de soluciones es nuestra 
brújula, nuestra guía a seguir i a evidenciar que no trabajamos solo para un colectivo 
en concreto y por intereses de partido.  

Esta propuesta que tenemos sobre la mesa es algo que algunos ya venimos pidiendo 
desde hace mucho tiempo, y es saber escuchar para poder resolver. Potenciar la 
participación ciudadana para desde la proximidad demostrar el interés inequívoco 
hacia nuestros conciudadanos. Aun así, si hoy se aprueba esta moción –que creo que 
así será–, no tiene que ser el único paso hacia delante, sino que en la línea de la 
moción, tenemos que encontrar la manera de llegar a la gente; se tiene que explicar y 
motivar para que las vías de comunicación funcionen y sean más fluidas y 
transparentes.  

Es por eso que le vamos a votar a favor su moción, destacando, pero, que las vías de 
participación y su potenciación no son elementos estéticos para contentar a la opinión 
pública, sino auténticas herramientas de incorporación a la vida y a la agenda política 
de los elementos que dentro de nuestro marco conceptual mejorarían la vida y la 
atención de la ciudad y de nuestros ciudadanos. 

Gracias.  

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, estem tan 
d’acord amb aquesta moció que gairebé si ens haguessin demanat de presentar-la 
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conjuntament ho haguéssim acceptat, eh? És un tema en el qual, certament, estem 
totalment d’acord, no pot ser d’una altra manera. 

I crec que Francesc Ferrer en molts temes es va anticipar, no? Ara recordava alguns 
temes: per exemple, la reivindicació del cabal del Ter. Va ser pioner en aquest tema 
quan encara gairebé ningú en parlava. Doncs, va denunciar l’espoli –perquè no es pot 
dir d’una altra manera– de l’aigua del Ter que va cap a l’àrea urbana de Barcelona. 
Però no només en el cabal del Ter, també, evidentment, en la defensa del català, quan 
va demanar ja des de bon principi, encara en època franquista, que el català fos una 
llengua normalitzada en diferents àmbits, entre ells, l’empresarial, i ell estava a la 
cambra de comerç. I en molts altres temes. 

Aquest és un dels temes en el qual crec que realment també es va anticipar, i fins a 
cert punt va ser incomprès, perquè Esquerra va obtenir segurament el seu millor 
resultat a la ciutat de Girona –ell encapçalava aquella llista– i quan hi ha l’acord de 
govern per entrar a formar-ne part, no demana una àrea com podria ser urbanisme o 
com podria ser cultura, una àrea de les que es consideraven potents, per dir-ho així, 
sinó que ell creu que ha de treballar i dedicar-se als temes de la participació, 
participació ciutadana. I ho fa en una època, el 2003, 2004, 2005, que encara hi havia 
molt poques regidories de participació ciutadana, no s’havien desenvolupat reglaments 
en aquests termes. I, per tant, jo crec que el reglament de la participança va ser força 
pioner. De fet, en tots aquests anys l’hem fet servir poc. Si repassem el que incorpora: 
preveu el dret de petició, el dret de resposta, l’audiència pública, la consulta popular, el 
dret de debat, el dret d’iniciativa ciutadana, el Comitè d’Ètica de la Policia Municipal, el 
Tribunal Local d’Arbitratge, l’assistència jurídica i el nucli d’intervenció participativa.  

Tots hem de fer una mica d’autocrítica, perquè nosaltres fins i tot en els governs dels 
quals vam formar part no en vam fer tot l’ús que era possible. Però els governs 
posteriors que van haver-hi tampoc. És a dir, aquí tenim una mica tots la 
responsabilitat de no haver sabut portar al màxim, de no haver sabut extreure el 
màxim de suc a un reglament que dóna molt de joc a una de les potes de la 
democràcia. És a dir, aquí tenim la democràcia representativa, però, en canvi, aquí 
tenim tot un reguitzell d’eines de democràcia directa que donarien molt de joc per 
involucrar la ciutadania en aquell debat, en aquella dialèctica habitual en què des de la 
ciutadania es diu sovint: «La democràcia només és votar cada quatre anys.» I, en 
canvi, tenim tot un seguit d’eines que permetrien articular la participació per part seva 
en tot un seguit de decisions, decisions que els afecten. I, per tant, hauríem de ser 
capaços de treure més el suc a totes aquestes eines. També a altres de noves, no?, 
perquè, per exemple, els consells de barri són una bona eina, provats i utilitzats en 
altres ciutats. I també l’eina dels pressupostos participats, per exemple, però uns 
autèntics pressupostos participatius, no participats, que és cap allà on hauríem 
d’avançar.  

És a dir, que hi ha tot un seguit d’elements que ens permetrien augmentar i millorar la 
qualitat democràtica, que crec que era el que Francesc Ferrer volia fer i volia, doncs, 
posar a l’abast tant dels governants com de la ciutadania perquè en fessin ús. Perquè 
la gràcia d’aquest reglament és que moltes d’aquestes eines poden ser sol·licitades a 
petició de la mateixa ciutadania, bé recollint signatures o bé adhesions, etcètera. 

Disposem d’uns nous marcs legals, per exemple, la Llei de consultes populars, que 
està impugnada en una part en el Tribunal Constitucional, però té tota una resta 
d’articles que són plenament vigents i que, per tant, ens poden donar joc de cara a 
això, a regular i a millorar i actualitzar aquest reglament de la participança. 
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Sincerament, però, ens sap greu la modificació que ha patit aquesta moció; sembla 
menor, no?, de fet, semblaria de redactat, però deixeu-me que ho qualifiqui 
d’oximorònic, és a dir, que en una moció que representa la reforma del reglament de la 
participança n’eliminem els mecanismes de participació per part de la ciutadania que 
haurien de permetre que fos revisada no deixa de ser un oxímoron, no? És a dir, 
estem parlant d’una moció de participació ciutadana que revisarem sense la 
participació ciutadana. Em sap greu –em sap greu. Sincerament, crec que és una 
cessió que debilita aquest procés, però malgrat tot i per tot el que hem explicat, 
evidentment, doncs, hi votarem a favor. 

Gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres, vull dir, 
ja quan vàrem estar-ne parlant amb la senyora Pèlach, doncs, ja li vàrem manifestar 
que hi votaríem a favor amb aquesta petita modificació. 

Crec que aquest Govern, vull dir, doncs, ha donat proves suficients que està per la 
participança. Per altra banda, tal com també he exposat quan he presentat l’ordenança 
dels serveis funeraris, nosaltres portem, el nostre grup portem ja en el programa de 
govern, diguem-ne, la voluntat de modificació i actualització de tots aquells reglaments 
i ordenances que així ho reclamin. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol intervenir…  

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, era una mica per respondre. Per 
agrair els suports de la moció, també especialment, doncs, al senyor Terés, no?, que 
realment ha posat en valor tant el mateix reglament, que crec que és important fer-ho, 
com també el seu impulsor.  

I sí dir que estem d’acord que queda molta feina per fer. Segurament, actualment 
l’Àrea de Participació és una àrea en què manquen també molts recursos i molts 
reforços, diguéssim, per poder tirar endavant, doncs, tots aquests mecanismes de 
participació i tot el que realment podria donar de si la participança, no? 

En qualsevol cas, també estem d’acord que ha estat una pèrdua una mica aquest 
punt, estem d’acord amb l’apreciació que feia. En qualsevol cas, doncs, hem acceptat, 
diguéssim, aquesta proposta per part del Govern en ares de poder tirar endavant la 
moció i poder aconseguir un suport a aquesta i perquè anés endavant. Per tant, 
entenem, en qualsevol cas, que esperem que sigui possible, tot i que l’acord no ho 
prevegi com a tal, doncs, habilitar al màxim mecanismes de participació en aquest 
procés, buscar la fórmula per, d’alguna manera o altra, intentar que sigui obert, màxim 
obert a la ciutadania i, d’alguna manera o altra, doncs, també la ciutadania pugui dir-hi 
la seva. 

Per tant, res més. Moltes gràcies pel suport. 

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

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, amb els vots 
a favor dels grups municipals de Convergència i Unió, integrat per 10 membres, 
Esquerra Republicana-MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes, integrat per quatre membres, 
Ciutadans, integrat per un membre i Partit Popular, integrat per un membre. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels membres assistents que 
són 24 dels 25, nombre legal de membres de la Corporació. 

Vots a favor: 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

16. Moció que presenta el grup municipal ERC-MES per a la confecció d'un 
protocol de bons usos horaris i del temps. 

Aquesta moció 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. 

Atès que el Parlament de Catalunya està treballant en una iniciativa legislativa relativa 
a la reforma horària, per la qual es pretén compactar la jornada laboral per sortir abans 
de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d'entrada i sortida, avançar les hores 
dels àpats, tant del dinar com del sopar; i sincronitzar els horaris de les empreses, 
institucions i actors socials i culturals. 

Atès que l'Ajuntament de Girona va adherir-se a la iniciativa i va impulsar la creació de 
la "xarxa gironina per a la reforma horària", que persegueix reconèixer i promoure la 
tasca de les empreses compromeses amb l'impuls de la reforma horària, intercanviar i 
difondre coneixements i experiències entre empreses en l'àmbit de la gestió del temps 
i la conciliació, presencial i virtual; i fer xarxa amb altres organitzacions públiques, 
privades i del tercer sector, en l'àmbit local i internacional, per generar sinèrgies i 
avançar conjuntament. 

Atès que l'Ajuntament de Girona està en procés d'aprovar definitivament el nou ROM, 
que conté un precepte relatiu a la reforma horària: "L'Ajuntament vetllarà, en la seva 
potestat d'autoorganització, per garantir l'adequació de la seva activitat de gestió 
administrativa i política a uns usos horaris i del temps que garanteixin una major 
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qualitat de vida tant del personal del Consistori com de la ciutadania en general, 
específicament en els àmbits de la salut, el benestar i de la conciliació amb la vida 
personal, familiar i d'oci". 

Es proposen a tal efecte els següents acords: 

Primer.- Que l'Ajuntament de Girona confeccioni un protocol de bons usos horaris i del 
temps, que beneficiï tant a treballadors com a la ciutadania, i que reculli pautes, idees i 
suggeriments derivats dels treballs per a la reforma horària; 

Segon.- Que s'informi de l'acord als grups polítics del Parlament de Catalunya i a la 
plataforma per a la reforma horària. 

PART DE CONTROL 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la part de 
control, efectivament. 

Senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, en primer lloc, 
m’agradaria que ens expliqués…, bé, hi ha una autorització de pagament que és…, 
bé, 2016037099, a la qual vostè diu que ha autoritzat pagar 743,15 euros per a 
l’adquisició de deu exemplars, cinc en anglès, cinc en francès, del llibre de les 
aportacions catalanes universals. Vostè simplement ho justifica dient «atès l’interès de 
disposar d’aquest llibre en versió anglesa i francesa», ens agradaria que ens expliqués 
quin és aquest interès que fa que ens costi 743 euros el que vostès adquireixin cinc 
exemplars en francès i cinc en anglès de les aportacions catalanes universals. 

També ens ha sorprès, o li ho he de dir, i aquí és tant un decret com una autorització 
de pagament, primer, que com és que assumeixi aquest Ajuntament, doncs, el que el 
congrés internacional de defensors locals se celebrés a l’Auditori - Palau de 
Congressos. Ens ha sorprès, sincerament, que aquest congrés internacional de 
defensors locals, que jo suposo que depèn d’una associació, doncs, que mou a tot 
aquest col·lectiu, costi a aquest Ajuntament, només pel fet que s’hagi fet a l’auditori, 
3.868,37 euros. I, després, també encara ens ha sorprès més una autorització de 
pagament lligada a aquest congrés que costa 635,25 euros al fotògraf per fer les fotos 
d’aquest congrés, quan em sembla que fotos d’aquest plenari en devem tenir moltes i 
de tots els actes que es fan en aquest Ajuntament i no paguem fotògraf.  

Llavors, sincerament li he de dir que em sorprèn que un acte, no?, que no és propi 
d’aquest Ajuntament, sinó que és dels defensors locals, com un congrés internacional 
que se celebra a Girona, que nosaltres ens sembla bé i hi estem d’acord, però, clar, 
que aquest sigui el cost que tingui per a aquest Ajuntament la celebració d’aquest 
congrés internacional, sincerament ens sorprèn. No només que costi quasi 4.000 
euros fer-lo a l’auditori per a aquest Ajuntament, sinó, a més, que es gastin 635 euros 
en un fotògraf. Sincerament, com li dic, em sembla que tenim fotos de tots els actes 
que se celebren a l’Ajuntament i es fan des de la casa, no? Per tant, ens sorprèn i ens 
agradaria saber per què aquesta vegada, doncs, hi ha aquest cost addicional.  

També ens agradaria saber amb relació a un decret d’Alcadia en el qual vostè 
traspassa la quantitat de 17.122 euros d’una partida a una altra per fer front, vostè diu 
al segon pagament del Consorci de Normalització Lingüística. Miri, no és un atac 
contra el Consorci de Normalització Lingüística, no, simplement pregunto per què si en 
el pressupost de l’Ajuntament cada any hi ha una partida concreta per al Consorci de 
Normalització Lingüística, per què ara se diu que el segon pagament se farà des d’una 
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altra partida pressupostària. Llavors, és que vostès no pressuposten el que saben que 
costarà –perquè fica segon pagament, eh?; per tant, sabien perfectament que l’havien 
de fer–, és que no pressuposten bé o és que paguen coses que no se’ns explica. Però 
no ho hem acabat d’entendre. I, hi insisteixo, no és contra el consorci, sinó la manera 
de pagar-lo, perquè cada any –cada any– en els pressupostos hi surt la partida 
concreta amb el nom concret Consorci de Normalització Lingüística. Per tant, també 
ens agradaria saber que ens expliqués el perquè aquest segon pagament el fan des 
d’una altra partida, en aquest cas la treu de Cooperació i Promoció Cultural i 
Cooperació i Difusió Cultural. Ens agradaria que ens ho expliqués. 

I, finalment, el decret d’Alcaldia en el qual vostès paguen 3.146 euros a Televisió de 
Girona en concepte de programa especial de Sant Jordi. Vostè diu que perquè a la 
ciutadania se li ha de fer arribar els esdeveniments tradicionals que tenen lloc a la 
ciutat de Girona, i ho podem compartir. Ara bé, ens agradaria saber com es decideix el 
contingut d’aquest programa i com és que en aquest programa no hi té cabuda mai 
l’oposició i només hi participa l’equip de govern. Sincerament, nosaltres no estem en 
contra d’aquest programa especial de Sant Jordi, però sí que demanaríem que si el 
2017 el tornen a repetir, que suposo que sí, doncs, home, que ens expliquin com es 
decideix el contingut d’aquest i que es doni cabuda a totes les forces polítiques 
representades en aquest plenari, perquè al cap i a la fi totes les forces polítiques aquí 
representades som els que representem en conjunt tots els gironins i totes les 
gironines; no només els representa l’equip de govern.  

I, per tant, també ens agradaria que ens expliqués com decideixen tot això i que ja 
m’accepti –ja no l’hi faré després– aquest prec que si l’any 2017 es repeteix aquest 
programa, doncs, se’ns expliqui abans i s’hi doni cabuda a l’oposició. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP Crida per Girona): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Això, senyora Veray, passa també amb la «Girona de les solucions», allò que només 
parlaven també regidors de l’equip de govern i l’oposició no hi érem malgrat els diners 
públics. Hem tornat a veure que no només eren els que s’hi van posar, sinó que hi vam 
afegir 1.900 euros més, diria, de pagament de tríptics aquest mes. 

Jo volia fer quatre preguntes. Una és que hem vist que s’aprova definitivament la 
urbanització de la zona Can Turon, de la UA Can Turon, i ens agradaria saber si és 
perquè hi va una gran superfície de milers de metres quadrats o no, i si això ja està, 
diguéssim, que és el que ens ha arribat a nosaltres, tancat que allà hi anirà una gran 
superfície de…, una gran, gran superfície. Si ho sabien. 

En segon lloc, la segona pregunta és al voltant d’una resolució de la Junta de Govern 
en què veiem que hi ha problemes amb l’empresa que porta els bucs d’assaig de la 
Marfà. Hem vist que fan tot un seguit de peticions a l’empresa i ens agradaria saber 
quins problemes són i si ja s’han resolt, diguéssim, a hores d’ara. 

Tercera, i lligat amb aquesta política curiosa de pagar programes de Televisió de 
Girona que ara comentava la senyora Veray, si un mira en els decrets de l’últim mes, 
veurem que paguem partits de l’Uni Girona, la retransmissió dels partits de l’Uni 
Girona, que hem pagat retransmissions de partits del Girona Futbol Club i que hem 
pagat un programa especial de Joc de trons també, fet a través de Televisió de Girona, 
no sé exactament per què. Suposo per promocionar, en aquest cas, una sèrie.  
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En definitiva, seria preguntar quins criteris seguim i per què anem pagant programes a 
Televisió de Girona. Jo tenia entès que Televisió de Girona, diguéssim, és una 
televisió i pot tenir interès a retransmetre, no?, i, en tot cas, si vol retransmetre partits 
de l’Uni Girona, que pot ser interessant, la televisió els retransmet, deu poder portar la 
càmera i retransmetre; el mateix amb el Girona Futbol Club. I si té interès a fer un 
programa especial de Joc de trons, suposo que la mateixa televisió ho pot fer. El que 
no entenc és exactament quins criteris seguim per anar pagant programes, alguns sí i 
alguns no, i en diferents casos. Ara la senyora Veray els diu el de Sant Jordi i podríem 
anar fent aquell llistat que parla de les subvenció que rep Televisió de Girona 
pròpiament, anem pagant coses extres. Simplement, saber si hi ha uns criteris i quins 
són. 

I, finalment, ahir ho treia el Diari de Girona i nosaltres ja ho havíem vist i havíem 
previst preguntar-ho avui, i és que hem sabut que hem pagat 26.000 euros –26.000 
euros– per tot l’ús que va fer Joc de trons, de la productora de Joc de trons d’unes 
instal·lacions municipals. La xifra supera ja els 70.000 euros que hem pagat. No és 
només que gairebé 200.000 euros que hauria d’haver pagat l’empresa per l’ús dels 
carrers de la nostra ciutat en el seu rodatge no es cobressin mai, sinó que, a més, hem 
pagat 70.000 euros de la nostra butxaca perquè l’empresa Joc de trons, diguéssim, 
pogués…, o tot el que utilitzava de la ciutat que s’havia de pagar, anàvem tot darrere i 
ho pagàvem nosaltres. Clar, ja em perdonaran, però és que així és molt fàcil fer 
negoci, no? És molt fàcil fer negoci si vostè no paga mai res, si va regalat als llocs, si 
les multinacionals que més tenen són les que menys paguen.  

Com funciona la nostra ciutat? Com funciona, que aquells que fan una petita pel·lícula 
i comencen aquests sí que paguen? Ah, no, que és veritat que ara han decidit que 
depèn de com no paga ningú. Però fins ara què era, que aquells que menys tenien 
pagaven i, en canvi, els que més tenien no pagaven? Pregunto –pregunto–, és aquest 
el model? 

I, a més a més, això de la «ciutat plató» jo pensava que tenia un altre sentit, no era 
que nosaltres pagàvem perquè la gent vingués a utilitzar el plató, sinó que jo em 
pensava que el que havien fet era que no pagaven res, d’acord? –nosaltres apostàvem 
perquè tothom pagui, són diferents models, no?, el de tothom paga per utilitzar la via 
pública per a un negoci privat–, el de no paguen i fem les paus i l’altre que és el que ja 
estan fent vostès, que és tots paguem com uns vénen a gravar a la ciutat de Girona.  

Com poden entendre, m’agradaria saber si això és una política que continuaran fent. I, 
d’altra banda, si ara sí els 70.000 aquests són els definitius o encara veurem el mes 
que ve un nou decret en què augmenten en 10.000 més unes despeses que hem 
assumit entre tots i totes els ciutadans de Girona. Poden afirmar ja definitivament que 
no es descobrirà que hem donat o que hem pagat cap més euro amb relació a Joc de 
trons? 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, algunes preguntes també. En 
primer lloc, consultant les juntes de govern local, hem pogut veure que amb relació a 
les activitats de Nadal als centres cívics apareixia, diguéssim, una proposta en la qual 
només es parlava dels centres cívics del Barri Vell, de Sant Narcís i de Pont Major. 
Simplement, aclarir si realment només són…, em consta que no són els únics que han 
realitzat activitats, però, en qualsevol cas, per què la diferència també de quantitats 
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entre uns centres cívics i els altres? Hi ha centres cívics en què realment la partida és 
molt més gran que en altres. I per què hi ha centres cívics que no apareixen en 
aquesta llista de la proposta d’acord, si m’ho saben explicar, si us plau. 

Llavors, també hem vist que en el cas de l’esdeveniment del trial que va tenir lloc en el 
pavelló de Fontajau, si mal no recordo, vam veure que paguem també de la nostra 
butxaca, una vegada més –bé, de la butxaca de tots i totes, perquè ens entenguem–, 
doncs, el fet de posar i treure el parquet. També ens agradaria saber una vegada més, 
doncs, quins són els criteris que s’utilitzen per decidir qui paga i qui no aquest tipus de 
gestió. Sabem que existeixen unes taxes que està previst, doncs, que unes entitats per 
a un determinat tipus d’activitats paguin unes taxes superiors o inferiors, però 
enteníem que posar i treure el parquet no queda regulat. I, per tant, ens agradaria 
saber per què en aquesta situació l’Ajuntament de Girona ha decidit assumir aquest 
cost i, en canvi, no ho fa en altres ocasions. 

També tenim el cas de l’estadi de Montilivi, en el qual hem vist també, doncs, que hi ha 
un pagament o una partida que s’ha destinat…, diguéssim, hem arreglat els arbres de 
l’estadi. Llavors, ens preguntem també si aquest estadi el tenim cedit, quina és la 
política de gestió en aquest sentit. O sigui, si és un estadi que està cedit i l’està 
utilitzant una entitat privada determinada, com és que llavors nosaltres, en canvi, fem 
el manteniment de l’arbrat d’aquest. També ens agradaria saber quines són les 
condicions d’aquesta cessió i si és habitual que nosaltres fem les tasques de 
manteniment de l’estadi tot i tenir-lo cedit. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies. Només una qüestió: vam veure que 
per Junta de Govern Local s’havia aprovat la compra de 322 arbres per a la ciutat. 
Voldríem saber si se’ns pot explicar a on es plantaran, són uns quants arbres, no són 
pocs, no ho sé, suposo que aniran repartits. I sobretot també si s’adeqüen a l’estudi 
que va realitzar el mateix Ajuntament sobre el foment de la biodiversitat, en què es 
feien una sèrie de recomanacions quant a espècies arbòries: algunes s’aconsellaven 
per afavorir la biodiversitat, d’altres es demanava que no se’n plantessin de noves, 
perquè són espècies que acaben sent invasores dels hàbitats ciutadans. Per tant, bé, 
la qüestió anava amb relació a aquest tema. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ja estaríem? 
Moltes gràcies. Digui’m, senyora Roca. 

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Perdoni, estava… Bé, jo he trobat tres 
decrets, el fil conductor és que necessitaria més informació de cada un d’ells, i són de 
cultura, eh? (Rialles.) És el que hi ha, eh? 

Bé, primer de tot, és que hem vist que s’han gastat 25.000 euros per la compra d’obres 
d’art contemporani de la col·lecció Progrup, suposo que és de la Sala d’Art Espais, 
eh?, el que en dèiem Espais. Segurament que aquesta pregunta no la podrà 
respondre ara, però ens agradaria que ens fes un inventari de les obres que s’han 
comprat, quantes són, de quins autors són i sobretot saber quin pes i quin espai 
tindran en el conjunt del futur museu d’art modern i contemporani de Girona. 

També hem vist que habiliten la capella de Santa Llúcia com a espai creatiu i citen 
alguns projectes com alguns de La Volta, eh? Voldríem també tenir més informació 
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sobre aquest fet: saber exactament què entenen per «espai creatiu», què s’hi farà i 
quins artistes o quines empreses noves, que semblava que anava per aquí, doncs, 
treballaran en aquest espai rehabilitat. 

I, per últim, hem vist també un decret amb un pagament a la revista Time Out, i ens 
agradaria saber si la revista està inscrita al control OJD, i si és així, saber el nombre 
d’exemplars, la tirada i sobretot els àmbits de difusió. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Bé, a veure, en 
primer lloc…, sí, exactament, a la regidora Concepció Veray, doncs, bé, tenim uns 
llibres, és cert, que els teníem en català i en castellà, que utilitzem per obsequiar quan 
vénen personalitats a la nostra ciutat i que és cert que crèiem imprescindible també 
tenir-los en anglès i en francès. De fet, més encara en el moment en què estem vivint, 
en què ens agrada sempre totes les visites que ens vénen a visitar i que vénen de 
fora, doncs, poder explicar el procés que aquest país està afrontant. I, precisament, 
explicar les aportacions catalanes universals, que són aportacions importantíssimes i 
que moltes vegades són bastant desconegudes i que poden explicar la fortalesa del 
nostre país i de la nostra nació, ens sembla un regal molt adequat per a quan vénen 
visites institucionals. 

En segon lloc, respecte al congrés de defensors locals, és cert que el nostre defensor, 
el defensor de la ciutadà d’aquí de Girona forma part, de fet, presideix una entitat, 
l’Associació de Defensors Locals, d’un àmbit territorial molt ampli, i es va voler 
autoerigir organitzador i a nosaltres ens va semblar molt adequat que es relacionés la 
ciutat de Girona amb la defensa de la ciutadania enfront normalment de les 
administracions. I ens sembla molt adequat, perquè nosaltres creiem en això. Doncs, 
va voler realitzar aquest congrés aquí a la nostra ciutat i nosaltres ens en sentim molt 
orgullosos. I igual com ajudem molts altres congressos, igual com participem o formem 
part d’organització d’altres congressos, com el del  ( . . . )o el de la bicicleta o com ara 
el que hi haurà de residus o com tants altres. Doncs, mirem de participar en tots 
aquells en què creiem que, primer, es relaciona el nom de Girona amb una defensa de 
determinat sector econòmic, pot ser, o també en defensa de drets, per exemple, com 
també el congrés mèdic de Catalunya, en què també es va fer el Manifest de Girona. I 
també aquí li recordo que es va aprovar durant aquest procés també el Manifest de 
Girona i, per tant, quedarà sempre més relacionada la nostra ciutat amb el que pot 
suposar la defensa dels drets dels ciutadans amb vocació universal a més.  

Per tant, a mi em sembla, sincerament, crec que va estar molt bé que l’Ajuntament 
pogués participar i pogués ajudar en l’organització d’aquest congrés i que es lligués la 
nostra ciutat amb aquest tipus de defensa dels drets, i amb les personalitats que van 
arribar a venir, que fins i tot hi havia premi Nobel aquí, van venir fins i tot premis Nobel. 
Per tant, me sembla que tota l’organització d’aquell congrés bé es mereixia certa ajuda 
per part de l’Ajuntament de Girona, com fem, per altra banda, en moltes altres 
ocasions. 

Respecte a de quina partida ha sortit o no la partida que va destinada al Consorci de 
Normalització Lingüística, doncs, ara mateix no li ho sé explicar, ja ho mirarem. No sé 
per què era d’aquesta partida i no d’una altra, eh? De totes formes, ara no tindria en 
ment que hi hagués hagut un canvi en el sentit d’augment de les aportacions que fem 
al consorci. Crec que no, eh?, però que ara no estigués despitada. L’informaria. 
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Respecte a Televisió de Girona, el programa de Sant Jordi i altres que han sortit, eh?, 
guaiti, respecte al programa de Sant Jordi, doncs, és un programa…, que ja sé que 
vostès deien: «Clar, hi participa vostè.» Hi surto un moment parlant de Sant Jordi i de 
quin llibre compraria, vull dir, no és allò que vaig a explicar re de programes de govern, 
eh?, el típic que se fa sempre en aquests programes que intenten ser més lúdics que 
una altra cosa; no fem cap promoció de res, si això la preocupa. I sobretot es tracta de 
fer promoció d’escriptors i d’entitats culturals; no hi ha intervencions polítiques, jo li ho 
asseguro. Per tant, jo no crec que tingui cap sentit que anem participant segons 
«cupo» ni l’oposició ni el Govern ni ningú. És cert que com a alcaldessa, i com havien 
fet els anteriors alcaldes sempre, doncs, se’l convida a participar, però li asseguro que 
si es mira atentament el programa, no hi ha ni mig comentari que sigui mínimament 
polític, almenys que jo recordi, si no, no és la voluntat. I es tracta de comunicar tots els 
actes que fan l’Ajuntament i les entitats; no només l’Ajuntament. I, per tant, és 
comunicar a la ciutadania de tot el que es pot gaudir durant aquell dia.    

També, lligant ara ja amb el que comentava el senyor Salellas, és cert que hem hagut 
de canviar el sistema d’atorgament de subvencions. Saben que hi havia alguns temes, 
doncs, en diferents temes de diferents àrees de l’Ajuntament en què abans es podia 
contemplar com a subvencions i ara sembla millor fer-ho amb alguna altra fórmula, 
jurídicament, o perquè es veu més correcte, és igual. Ens estem adaptant a uns criteris 
que per part de Secretaria s’estan establint perquè sembla que jurídicament seran 
millors. Aquí, i a part d’això també, és a dir, no hem sumat el conveni en aquestes 
retransmissions, eh?, sinó que s’ha fet una mica diferent. I ara tornarà a ser diferent, 
perquè se farà una mica…, s’establirà una mena de concurs, i també tornarà a ser 
diferent, ja els ho explicarem. Però no estem augmentant les quantitats. De fet, estem 
regulant-ho de forma diferent. Potser els ho havia d’haver explicat, és cert, perquè, si 
no, quan veus els decrets, pots pensar si a això hi sumem allò i allò i allò, doncs, no té 
massa sentit, no? Doncs, és cert i els agraeixo que m’hagin permès poder-ho explicar, 
i ho faré millor en una altra ocasió tots en una reunió, que si els sembla els puc 
explicar millor aquest panorama de futur que ara els he apuntat només. Però el que sí 
que és cert és que no és només amb Televisió de Girona; és amb absolutament tots 
els mitjans.  

I, escolti, jo sempre torno a dir el mateix… Jo sé que vostès sempre treuen el tema 
dels mitjans de comunicació i de l’ús que en fem i com ho fem i què hi destinem i què 
deixem de destinar-hi. Però, després, per altra banda, ens recriminen que no hi ha 
transparència, que no expliquem les coses i que… Escolti, comunicar i explicar val 
diners, gratis no és. I, per tant, si nosaltres volem que la ciutadania conegui 
absolutament tot de l’Ajuntament, d’altres entitats, de les nostres…, perquè hi ha 
moltes coses d’aquestes que no són…, la gran majoria –la gran majoria– són d’altres 
entitats o de clubs de futbol o del que sigui –del que sigui–, i, per tant, té molt de sentit, 
doncs, destinar determinades partides a comunicació i que són sobretot per a això que 
nosaltres ens creiem i és comunicar, informar i transparència en tots sentits, eh? 

Bé, a Joc de trons ja li contestarà el regidor Ribas, però jo li asseguro que penso 
sincerament que el negoci l’hem fet nosaltres, eh?, el negoci l’ha fet Girona. I ara li 
contestarà amb números el regidor Ribas. Jo ja sé que vostès no farien depèn de 
quines polítiques; nosaltres sí, nosaltres sí que creiem en la dinamització econòmica, 
nosaltres sí que creiem que en ocasions cal recolzar empreses, perquè després porten 
beneficis econòmics directes a la nostra ciutat; beneficis econòmics directes que 
després te permeten ajudar a crear més ocupació, i que aquesta és la millor política 
social que creiem nosaltres que podem fer.  
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Per tant, sí que ajudem, és clar, i li ho torno a repetir, i el regidor Ribas estic segura 
que té els números al cap i que li dirà el negoci que ha fet Girona gràcies a Joc de 
trons. Ja li direm el negoci que ha fet Girona gràcies a Joc de trons.   

I crec que d’Alcaldia no hi havia res més, si després m’he oblidat alguna cosa, m’ho 
recordin. 

Molt bé, ara aniríem per Can Turon, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, que ha preguntat 
el senyor Salellas. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Referent a Can 
Turon, actualment la situació està en fase de reparcel·lació, la va aprovar la Junta de 
Govern Local el dia 11 de març del 2016. I hi ha empreses que hi estan interessades: 
hi ha tres parcel·les, dues d’elles ja estan venudes. I, en qualsevol cas, és la 
Generalitat qui ha d’autoritzar la instal·lació per a aquestes superfícies. S’especulen 
alguns noms, però encara no… Està en aquest procés. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): És important també pel tema 
protecció de dades que també… No, no, ja sé que ja ho entenen, eh?, però, vull dir 
que fins que no està sol·licitada la llicència…, no les persones que vénen a interessar-
se. És cert que hi ha alguns noms, algunes empreses, però també comunicar-ho fins 
que no hi ha sol·licituds en ferm… Ja sé que ja ho entenen –ja sé que ja ho entenen. 
Fantàstic. 

Respecte al tema de la Marfà i si hi ha hagut algun problema. Senyor Ribas. 

Sr. Carles Ribas Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. No, no hi ha 
hagut cap problema, hi ha una persona que va demanar unes al·legacions respecte a 
un procés i no hi ha hagut cap mena de problemàtica, està el que vam aprovar el 
passat Ple; per tant, tot està seguint el seu curs normal. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I també, si vol aprofitar per 
respondre Joc de trons. No sé si recorda… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, la veritat, que ho ha dit tan afirmativament, la 
tinc al mòbil, no és una qüestió de memòria, sinó perquè és de les qüestions que em 
van preguntant repetides vegades i la porto guardada en el bloc de notes del mòbil. 

Comparteixo, i, evidentment, confirmo el que deia l’alcaldessa fa un moment: Girona 
ha fet un gran negoci amb Joc de trons. Perquè es faci una idea, Joc de trons abraça 
el període que va de juny a setembre, que és quan ve la productora aquí. El rodatge 
només es produeix del 3 al 17 de setembre. Ja va haver-hi un impacte només amb el 
rodatge de cinc-centes persones, sense comptar els estudiants d’ERAM que van 
ajudar i van participar en tot el tema de la gravació. 

Aquest moviment, durant aquest període que va des de juny fins a setembre, va 
suposar un impacte confirmat per la mateixa promotora de 3 milions i mig d’euros. 
(Veus de fons.) No, no, no, això són…, no estic dient impactes… No, senyor Salellas, 
és que al final cadascú fa servir les paraules com vol, però jo li ho diré clarament: 
aquest impacte comptabilitza aquells espais que s’han tancat i que s’ha indemnitzat la 
gent, aquelles finestres que s’han tancat per poder gravar i que també s’ha indemnitzat 
la gent, tota aquella gent que va menjar, tots els pagaments que es van fer a tots els 
extres que hi van participar. Totes i cada una d’aquestes partides en aquest període 
suposen un impacte econòmic directe de 3 milions i mig d’euros. Aquí hi hem de 
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sumar, perquè això sí que no s’hi comptabilitza, l’impacte que tot l’equip de Joc de 
trons va consumir a la ciutat de Girona, que no està inclòs en aquesta quantitat, 
perquè aquesta gent esmorza, dina, sopa i dorm a la ciutat de Girona. Per tant, si 
comptabilitzem només l’impacte directe d’allò que es genera a tercers més el que ens 
ha generat a nosaltres a la ciutat tot l’equip que ha vingut, home, jo assumir un cost de 
70.000 euros per una repercussió de 3 milions i mig… Ja sé que vostès no són gaire 
capitalistes en aquest concepte, ho entenc i el model seu és molt diferent al nostre, 
eh?, però jo suposo que aquí fins i tot vostès veuen realment la repercussió. 

Però, després li diré que amb independència d’això –amb independència d’això–, 
l’alcalde Puigdemont va encarregar un estudi econòmic de l’impacte del que va 
suposar també Joc de trons només durant el període aquest que va ser des de maig 
fins a setembre: 10.443 publicacions a la xarxa que van arribar a la «friolera» quantitat 
de més d’1.333.000 persones, només parlant de la ciutat de Girona. I es va demanar 
què representaria fer –i això segur que la tinenta d’alcalde ho sap– un espot publicitari 
de promoció de la ciutat de Girona. Doncs, el que s’hagués hagut de gastar la ciutat de 
Girona per arribar a fer conèixer la seva pròpia ciutat hagués pujat a 3.670.244. 

A partir d’aquí, no li sumo després l’impacte posterior que ha significat «Girona plató», 
que també ha tingut el seu apèndix amb Joc de trons, amb més de 25.000 visites 
durant el període que ha estat oberta, tot el treball que estan fent les guies de la ciutat 
amb turistes que vénen en el moment actual a la ciutat a consumir justament el 
recorregut que es fa específic de Joc de trons. L’impacte no el tindrem, i així hi estem 
treballant, fins d’aquí a un temps, perquè haurem d’anar sumant tots els repetits 
impactes que ha suposat.  

Però li puc ben assegurar, i li ho respecto, però des del punt de vista del Govern –i ho 
ha afirmat així l’alcaldessa– entenem que, evidentment, això és positiu per a la ciutat. 

Una altra qüestió és models. Podem debatre, si ho vol, el model les vegades que 
vulgui, senyor Salellas, però nosaltres veiem que els números ens surten i que per a la 
ciutat li surten. I a partir d’aquí, és una qüestió de disparitat de models, que jo li ho 
respecto enormement. 

Si hi hauran més despeses, ha preguntat ara: cap ni una, em sembla que ja no queda 
res. No pateixi. D’acord? Però, vull dir que, en definitiva, a partir d’aquí, entenem que –
com li deia– cada vegada m’ho pot anar preguntant, m’ho pot anar preguntant, però és 
una qüestió de model, i a nosaltres ens surten els números i en el model hi creiem. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si vol aprofitar, senyor Ribas, per 
contestar a la senyora Roca el tema de la Fundació Progrup. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Bé, la Fundació Progrup, entendrà la senyora Maria 
Mercè Roca que avui –ja ho ha dit– és molt difícil que ara li pugui contestar una per 
una, perquè són moltes. Fent referència, ja ho coneix, perquè suposo que és el 
concurs de creditors que va haver-hi, que es va aprofitar el moment. A més, crec que 
en el mateix expedient surten relacionades totes les obres, però de totes maneres jo li 
ho faré arribar sense cap mena de problema. 

I el pes específic que hi volem donar, home, evidentment, no les deixarem 
arraconades a un espai, sinó que volem donar-hi la màxima transcendència, perquè el 
fons s’ho mereix. Per tant, si vol, demà mateix la telefono, concretem un dia i li dono la 
referència o la contesto per escrit, com prefereixi vostè. 
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Santa Llúcia, bé, s’ha de fer una remodelació perquè pugui tindre la viabilitat. És una 
qüestió de residències, que es pugui utilitzar puntualment i puguin haver-hi artistes que 
creïn en un moment puntual hi puguin exposar la seva obra. És un altre apèndix del 
que seria El Bòlit en si mateix. Hi hem de treballar, tenim el pressupost ara en dansa. I 
a partir del pressupost és quan hi treballarem i acabarem de consolidar el tema. Si ho 
vol, li podem ensenyar això entre Urbanisme i jo mateix, i veurà cap a on anem. Però 
la idea és donar oportunitat als creadors perquè puguin tindre un altre espai per poder 
tirar endavant. 

I quant al Time Out, si em permet l’alcaldessa, ve més de comunicació que no pas de 
cultura. De totes maneres, com que m’ha interpel·lat directament a mi…, bé, com que 
és una publicació que es contracta, depèn més d’Alcaldia que no pas de Cultura, però 
m’encarregaré sense falta jo també de donar-li resposta al respecte. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, exactament, m’he despistat jo. 
Ja li farem arribar la informació. Disculpi, senyora Roca, que li he passat al senyor 
Ribas i era cosa meva. 

Ara hi hauria una resposta a la senyora Pèlach respecte als centres cívics i la 
programació de Nadal. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP):  Sí, efectivament, les aprovacions dels 
programes d’activitats se solen aprovar en un paquet, tant els d’estiu com els cursos i 
tallers durant l’any. A vegades sí que veuran alguna aprovació sobrevinguda d’alguna 
activitat o perquè com que es coprograma amb entitats, doncs, s’ha anat una mica 
més endarrerit o perquè ha estat una necessitat o una demanda que ha vingut 
posteriorment. 

Però, he entès que el fons de la qüestió o el que es plantejava, més enllà de la 
programació de Nadal, és si el repartiment de recursos era equitatiu en la xarxa de 
centres cívics. I d’això si vol, bé, li puc proporcionar dades. És equitatiu, que no vol dir 
que es destinin les mateixes quantitats absolutes de diners. Vostè, com sap, per 
exemple, hi ha tres plans comunitaris associats a tres centres cívics, perquè 
considerem que per la composició economicosocial i per les necessitats, doncs, 
s’estan desenvolupant. En aquests centres cívics, sí que a través dels plans 
comunitaris hi pot haver un abocament de recursos més elevat. Però, en tot cas, té 
una explicació lligada a programes, que quan vulgui li puc detallar sense problema. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara, doncs, la 
tinenta d’alcalde Isabel Muradàs, a les dues preguntes, si li sembla… 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, amb relació al manteniment de 
Montilivi, la cessió està lligada a un conveni –com vostès bé saben– i en aquest 
conveni el que es preveu és el manteniment, evidentment, no de tots els conceptes. Jo 
en aquests moments no tinc present el conveni i, per tant, el concepte de l’arbrat no 
recordo què contempla. Ho miraré, parlaré amb l’Àrea de Sostenibilitat i mirarem a 
veure què és el que ha passat i exactament on estan ubicats aquests arbres i per què 
ho ha assumit l’Ajuntament, si és que no ho havia d’assumir. Per tant, ja l’informarem. 

Pel que respecte al tema de posar i treure el parquet, com tantes altres coses, 
diguéssim, que no és que siguin habituals, però que estan previstes a les ordenances, 
però depèn de les activitats, es pot acordar per a una activitat concreta que ho 
assumeixi l’Ajuntament i que sigui una aportació que es consideri més. En aquest cas, 
no ho recordo, no tinc al cap si es va decidir així; també ho revisarem. Però, en tot cas, 
el fet que sigui per al trial indoor no em sembla gens…, al contrari, que no sigui 
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adequat. El trial indoor és una de les activitats que per Fires ja és absolutament 
tradicional en aquesta ciutat, anem ja per la vintena edició, la propera, que es 
continuarà fent si Déu vol. Queden molt pocs campionats de trial: el de Ciutat de 
Girona, que, a més, porta el nom, des de tots aquests anys és un dels pocs que 
queden; d’aquí pocs dies es farà el de Barcelona. I queden aquests dos a nivell de 
Catalunya. Crec que ningú qüestiona que aquest sigui un esport que està molt arrelat 
no només al nostre país, sinó en concret a la nostra demarcació i, per tant, nosaltres 
continuarem donant suport, perquè no només és un espectacle, sinó que és un esport 
molt estès. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I en darrer lloc, 
resposta a la pregunta del senyor Terés, respecte a la compra d’arbres d’ara. 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. No ho recordo 
exactament en aquest moment, va ser el mes de maig-juny, vull dir, es va fer un 
recompte de tots els escocells que no tenien arbres, per diferents motius no els tenien: 
perquè s’havien mort, perquè no s’havien plantat. A tota la ciutat, va sortir el número, 
em sembla que eren, vuit-cents i escaig d’arbres que hi havia per plantar. Llavors, es 
va fer una planificació; la compra d’aquests 322 respon, diguem-ne, a la planificació, i 
que està penjat a la web de l’Ajuntament que se plantarien ara 2016-2017. I després, 
vull dir, la resta 2017-2018, eh? I suposo que exactament deuen respondre a això. 

Per altra banda, el tipus d’arbre, suposo que els tècnics han respectat el que la 
biodiversitat aquesta que vostè diu que es va pactar en el seu moment. Jo ho 
desconec en aquest moment. Sí que d’això. Suposo que els tècnics així ho deuen 
haver respectat, no? 

I, per altra banda, sí que s’ha fet arribar a totes les associacions de veïns, vull dir, 
doncs, en aquest moment totes les associacions de veïns i tots els regidors de barri ho 
tenen, els llocs on se planten els arbres en aquesta primera tongada i el tipus d’arbre 
que se plantarà. 

No tenim cap inconvenient, si ho volen, de fer-los arribar també a vostès, vull dir, 
perquè estiguin al corrent de la plantació d’aquests 322 arbres. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte al Time Out Girona, 
aquesta revista… (veus de fons) La digital? Doncs, ja l’informarem, ara no ho recordo, 
ja l’informarem i li passarem les dades. Moltes gràcies. 

17. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, doncs, donaríem per 
finalitzada la part de control, i si hi ha precs i preguntes… 

Senyor Vázquez… 

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. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Els veïns del 
barri de Fontajau ens han fet arribar la seva preocupació perquè en el carrer Camí de 
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la Font de l’Abat no es pot passar per la vorera, ja que hi ha uns arbustos que 
impedeixen passar la gent. Demanem que es faci el manteniment adequat. 

Últimament, rebem l’agenda de regidors a les tardes, a més, també s’ha donat el cas 
que ens ha arribat l’agenda de regidors a les 17.25 de la tarda i el primer acte 
començava a les 17.30. Coincidiran amb nosaltres que aquest marge de cinc minuts 
és temps insuficient per poder coordinar-se; per tant, els demanem que ens enviïn 
l’agenda de regidors els matins. 

Per altra part, l’any 2016, no s’han fet les revisions mèdiques al personal de la casa. 
Ens agradaria saber si hi ha algun motiu extraordinari pel qual no s’ha pogut fer i quan 
es faran aquestes revisions. 

Després, una pregunta per al senyor Alcalà: s’estan ampliant els carrils bici i es parla 
molt de la Girocleta, cosa que ens agrada, però ens preguntem si tenen prevista 
l’ampliació o la instal·lació de nous aparcaments per a bicicletes privades. 

I, ja per últim, ens preocupa molt la brutícia que s’acumula als carrers de Girona. Els 
hem demanat per activa i per passiva una revisió del calendari de neteges, però mai 
ens han fet cas. Els demanem una vegada més, i ja deuen ser deu o dotze, que facin 
una revisió del calendari de neteja i posin solució a aquesta situació. 

Avui els aportem alguns exemples gràfics de com de neta està la nostra ciutat. Hem fet 
unes fotos de diferents barris: això és un aparcament de Sant Narcís, això és Torre 
Gironella, això és Santa Eugènia… En podria haver portat dues-centes, però, bé… I 
aquesta és d’aquest migdia, a les 13.30, de la plaça de la Independència. (Remor de 
veus.) Ja l’hi passo, senyor Berloso. 

Res més, gràcies. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Amb relació al compromís que fem cada any sobre les pistes cobertes, volíem fer una 
pregunta: quines s’han fet aquest any i quines estan previstes per a aquest que ve i 
quina prioritat. 

Després, està previst trobar una solució a la vorera de davant del Trueta?, que davant 
del Trueta hi ha mancança, que allà a aquella zona no hi ha vorera. I, mentrestant, si 
se fa aquesta actuació, estaria bé indicar millor un camí segur per a la pobra gent que 
a vegades ha de passar caminant i no té cap manera de passar…, que no es pot 
passar per allà. A veure si hi podem trobar una solució d’un camí segur. 

Després, està previst posar més marquesines per a les parades d’autobús a Fontajau? 
Concretament, a la parada 35 o 40, com ens demanen els veïns de Fontajau. 

I, després, una última pregunta: a l’entrada nord del carrer Abad i Fontajau, la situació 
d’urbanisme de la fàbrica antiga d’embotits que hi ha per descomptat que fa molt mala 
pinta, perquè és l’aparador de l’entrada de Girona i aquella zona sempre està molt 
plena de brutícia i molt deteriorada. És una queixa dels veïns. Ja que és l’entrada de 
Girona, almenys, buscar una solució si aquella zona d’allà de la fàbrica aquella no està 
en ús, doncs, buscar-hi una solució. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Costa… 
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Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
un prec: demanem a veure si seria molt difícil que es posés un cartell avisant dels 
actes que es fan en els espais públics a mode de reserva d’espai, perquè a vegades 
han sortit problemes. Per exemple, quan s’ha de fer un acte en una pista de bàsquet i 
no s’ha anunciat, a vegades s’han trobat que ha estat ocupat per a altres històries. I, 
bé, que no costa res posar un cartell anunciant que aquell espai serà ocupat pel motiu 
que sigui. 

Ara vénen tres preguntes. Una és si s’ha concretat la idea de fer tancats per a gossos 
perquè puguin córrer lliurement. Diversos veïns ens demanen espais concrets per fer-
ho. Com es pot vehicular això? 

Una altra pregunta: a la pedalada darrere que es va fer de Mout-te en Bici –va ser la 
setmana passada, em penso, diumenge passat, no ahir, sinó l’altre–, no va haver-hi 
l’acompanyament habitual de la Policia Local durant tot el trajecte de la passejada, i 
ens agradaria saber el motiu. 

I, després, continuant amb les marquesines, a veure, encara hi ha parades a Sant 
Narcís, també a la plaça Assumpció, que no tenen marquesines. I, bé, ja sé que una 
vegada que vàrem preguntar pel tema de les marquesines, el senyor Alcalà en el seu 
moment va dir que es posaven marquesines depenent de l’ús que es faci de la parada, 
és a dir, les parades que tenen més quòrum sí tenen marquesina. Però creiem que 
tots els ciutadans som iguals i que calen a pertot. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
ahir vèiem un documental a TV3 sobre la gestió de l’aigua, que més de 400.000 
persones van veure, que va ser líder d’audiència en la seva franja horària. 
Malauradament, no hi sortíem com a ciutat que estem treballant per aquest tema; no 
vol dir que sigui responsabilitat de l’equip de govern, perquè la producció era, 
evidentment, de l’equip de 30 minuts. Però també creiem que segurament si féssim 
una política més clara i més nítida sobre aquest tema, seríem una ciutat a tenir en 
compte. (Veus de fons.) No, és veritat. En tot cas, això sí que em va bé per preguntar 
que seguim sense tenir convocada la taula de municipalització ni de treball amb 
entitats i partits polítics sobre l’aigua. 

El Ple passat, diria que era el senyor Terés que en parlava –no és que ens tornem–, 
però és que va ser el mes de juliol l’última, senyor Berloso. Si vostès ens volen fer 
creure que és una prioritat del seu equip de govern, necessitem també veure fets. 
Parlem de Catalunya, diem necessitem que el referèndum es concreti cada vegada 
més, no?, perquè la societat vegi que és una cosa que passarà i sigui creïble i ho 
volem fer aquest 2017; si estem parlant d’una cosa que tenim marge per fer-ho, però 
necessitem també fets, perquè veiem que vostès realment es creuen que la 
municipalització o l’estudi d’aquesta és el camí a seguir. 

La segona és el tema dels herbicides: es va aprovar en aquest Ajuntament, en el 
passat mandat, tot el treball al voltant que faríem un treball en comissió tècnica i 
política sobre quins herbicides s’utilitzen en el seu dia a dia, i d’això no en sabem res, 
com a mínim l’oposició. Si ho ha fet l’equip de govern, l’oposició, que també érem en 
aquesta taula de treball teòricament, segons el que es va parlar en el passat mandat, 
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no se’ns ha avisat, no se’ns ha notificat res, no se’ns ha informat. Si ja tenen la feina 
feta, el que els demanem és que ens passin quins són els resultats. 

Tercera: ens agradaria saber si tenen posicionament al voltant del que és la Cavalcada 
de Reis de la ciutat de Girona, que en aquest cas és una petició personal que jo vaig 
engegar que ha tingut més de 750 persones que han signat ja per diversos punts. La 
senyora Palau ens ha cridat a parlar aquesta setmana. Però ens agradaria saber si 
com a equip de govern tenen un posicionament o simplement mediaran amb les parts 
o exactament què faran. 

El quart punt és que vèiem fa uns dies una enquesta a El Periódico en què un 80 per 
cent… –perdoni–, entre un 70 i un 80 per cent dels ciutadans de Catalunya, inclosos la 
majoria de votants de tots els partits que estem representats en aquest plenari, 
afirmaven que estaven a favor que els serveis públics estiguin siguin gestionats per 
empreses públiques o amb gestió directa i no que siguin externalitzats en empreses 
privades. Ens agradaria saber si l’equip de govern comparteix aquesta opinió que 
reflectia l’enquesta i treballarà en aquest sentit, perquè no era que els votants de la 
CUP, d’Esquerra Republicana ho pensessin, sinó que fins i tot els votants del PDeCAT 
consideraven que aquesta era el millor sistema. I fins i tot els votants del PP, senyora 
Veray, ho consideraven, eh?, a l’enquesta que sortia en El Periódico: un 52 per cent 
dels votants del Partit Popular consideraven que la gestió directa era la millor 
possibilitat. I ens agradaria saber si treballaran en aquesta línia. 

I, finalment, el tema al voltant del Circ de Nadal, i no em vull centrar en el que tema 
que hem donat desenes de milers d’euros, perquè ja entenc que això va de models i 
que vostès és un model que defensen, i no vull entrar en aquest punt; el que sí que a 
nivell de prec el que els faria és que de cara a l’any vinent, i perquè no hi hagi 
conflictes com el que hi ha hagut –i ja no entro, eh?, que el senyor precursor ( . . . ) es 
dediqui a menystenir un partit polític com fa de forma reiterada en els seus espectacles 
que ajudem tots a finançar, com ha fet, que ha menystingut un partit polític d’aquesta 
ciutat en els espectacles del Gran Circ de Nadal quan surt allà i fa de presentador. Ha 
menystingut, en aquest cas, a la CUP. Ho ha fet aquest senyor, aquest senyor que rep 
subvencions públiques ho ha fet en els seus espectacles.  

Nosaltres està en la seva llibertat de dir el que vulgui, és el seu espectacle, 
subvencionat per tots, però és el seu espectacle, però sí que el prec seria que en el 
conveni de l’any vinent, com que entenc que volen continuar amb aquest projecte, 
incloguin, si us plau, que hi hagi clarament una revisió respecte al tema dels animals i 
que es farà abans d’arribar, mentre hi ha els animals i quan surten els animals. Que 
s’inclogui en el conveni. És un prec. Això no era actualment en el conveni. Segurament 
amb pro de la transparència i el dret dels animals, serà millor. I un altre dia tindrem el 
debat sobre el circ i els animals, si ho volen. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Un 
prec: amb relació al web de la transparència, consultant, diguéssim, diversos apartats, 
hem vist que el llistat de societats i organismes és diferent en funció si hi vas des d’un 
apartat o d’un altre. Arran d’una pregunta meva feta a la comissió informativa, vaig 
entendre la justificació d’aquesta diferència, però, en qualsevol cas, crec que la 
majoria de gent que ho consulta no entén ni té perquè entendre, diguéssim, si no té 
una informació més profunda, aquesta diferència, i crec que pot generar confusió. O 
sigui, el llistat d’organismes i societats de què forma part o que són participats per 
l’Ajuntament de Girona, en funció si vas directament des d’aquest llistat o si vas des de 
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l’apartat de pressupostos, en el qual també surten d’alguna manera llistats, és diferent 
la llista. I, per tant, és demanar que s’unifiqui aquesta informació o, en qualsevol cas, si 
no, que s’expliqui el perquè apareixen unes empreses i no unes altres o unes societats 
o organismes i no uns altres. 

I també demanar –que potser això ho aclariria una mica– el percentatge de 
participació, que, evidentment, quan accedeixes en els convenis de dintre o els 
estatuts, doncs, segurament queda reflectit, però sí que hi ha un quadre, doncs, jo crec 
que seria molt visual, diguéssim, i aclariria molt que en el mateix quadre, doncs, ja hi 
aparegués quin percentatge de representació té l’Ajuntament de Girona en aquells 
organismes, si és del 100 per cent o si és d’una part. I també, fins i tot –ja és una mica 
més d’informació, però crec que també seria oportuna–, doncs, si és participat amb 
altres empreses o amb altres entitats, quines són aquestes empreses o entitats. Jo 
crec que aclariria una mica la composició d’aquestes entitats i ajudaria també a 
entendre aquesta diferència entre un apartat i l’altre. 

Llavors, una pregunta: hem detectat que es cobreixen les despeses d’aparcament 
d’algunes regidories quan s’assisteix a actes dins de la mateixa ciutat i fins i tot al 
mateix centre de la ciutat. Llavors, ens sorprèn, perquè entenem que quan es cobreix 
les despeses d’un acte representant l’Ajuntament de Girona s’ha d’anar a fer a 
Barcelona o a Buenos Aires, no ho sé, però ens sorprèn que també quan se cobreix un 
acte, diguéssim, al mateix centre de la ciutat es paguin aquestes despeses 
d’aparcament. Però, en qualsevol cas, voldríem saber si és una pràctica habitual. 
Nosaltres ho hem vist en algunes ocasions. I també saber quins criteris s’utilitzen per 
decidir quin tipus de despeses o no es cobreixen en aquest tipus d’actes de 
representació. 

Llavors, també, arran de les notícies aparegudes en premsa, s’afirma, diguéssim, que 
no està previst crear un nou institut de secundària a la ciutat, com sí que es va aprovar 
en una moció en què hi havia unanimitat en aquest sentit. Llavors, volíem saber quines 
són les gestions que ha fet la regidora d’Educació per tal de donar compliment a la 
moció aprovada pel Ple unànimement, que sí que demanava específicament el fet que 
es creés un nou institut de secundària a la ciutat. 

Llavors, una altra pregunta, l’última ja, que és una mica amb relació als problemes de 
seguretat que hi ha en alguns carrils bici. Estic segura, doncs, que li han fet arribar al 
regidor la gent de Mou-te en Bici, a més a més, segurament també els ha arribat, com 
ens ha arribat a tots, la revista que edita aquesta entitat i que especifica quins són 
aquests problemes de seguretat. Llavors, voldria saber si ja –ara que entenc que ja ha 
acabat, diguéssim, aquest carril bici– han valorat quins són aquests problemes i si 
pensen donar-hi resposta en algun sentit. 

I també posar sobre la taula ja, perquè llegint la notícia que sortia al diari amb relació 
al carril bici del carrer del Carme, em va semblar entendre que deia que segurament el 
que es preveia era, doncs, una vegada més fer una pintada a la carretera i que es 
compartís l’espai. Em sembla que no és la manera més idònia d’anar ampliant la xarxa 
de carrils bici; demanaria, si us plau, que es valorés el fet de fer un carril bici realment 
decent i evitar aquest tipus de carrils bici compartint cotxes i bicicletes, que donen, 
doncs, tants problemes en el sentit de perill, sobretot per a les bicicletes. I també ja no 
només de perill físic, però fins i tot de la sensació que un té quan va en bicicleta, no?, i 
té un cotxe a darrere que l’està apressant. Segurament no hi ha molts accidents, ja hi 
estic d’acord; alguns hi són, però segurament no n’hi ha molts, però sí que és veritat 
que, clar, no és la manera idònia per als ciclistes, que són, diguéssim, qui hem de 
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prioritzar. Sempre hem dit els vianants, sí, d’acord, en primer lloc, però en segon lloc 
els ciclistes i tot darrere els vehicles. I, per tant, si us plau, fem una priorització clara 
dels ciclistes també a l’hora de definir aquests models de carrils bici. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés Bonet (ERC-MES):  Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, les dues 
primeres preguntes tenien a veure amb les obres de reposició de la llosa del tren d’alta 
velocitat. La primera ja s’ha respost, perquè avui hem tornat a la pràctica de fer aquell 
informe al principi del Ple en què es parla de les obres. La pregunta anava en el sentit 
que havíem vist per mitjans de comunicació declaracions tant del regidor Ribas i de 
l’alcaldessa Madrenas a través de tuits o em va semblar llegir a la premsa d’ambdós –
però bé, possiblement només era d’un–, en què es feia una queixa de la lentitud de les 
obres o de l’inici d’aquestes obres. Sembla que ara ja ens hem de donar per satisfets 
pel fet que hagi entrat a treballar una excavadora i cinc operaris; esperem que aquest 
ritme…, doncs, o que hi hagi una planificació perquè això vagi in crescendo i, per tant, 
que es puguin complir terminis. En tot cas, si hi ha alguna informació addicional i, si 
no, amb la que ens ha facilitat l’alcaldessa al principi suposo que ja ens podem donar 
per informats. 

Però la segona pregunta anava amb relació a una nova marquesina, que jo 
personalment no havia acabat d’entendre. Va sortir a la premsa em penso que era el 5 
de gener o…, bé, no ho recordo, al Punt Diari, en què es parlava d’una segona 
marquesina que personalment, doncs, no n’érem conscients. Sí, aquesta fa com de 
visera de la mateixa estació de Renfe i es veu que també ens toca pagar-la a 
nosaltres, a l’Ajuntament de Girona, no? I, com a mínim, a veure si ens podeu aclarir 
aquest dubte, perquè sembla que se’ns vagin afegint càrrecs a la factura del parc 
Central. 

Després, hi havia un…, no sé si considerar-ho una…, sí, una pregunta amb relació a 
unes declaracions de la mateixa alcaldessa en el moment en què es va fer la 
presentació del nou codi ètic de la Fira de Girona. Jo crec que el Consell de Solidaritat 
i Cooperació de la ciutat està satisfet, doncs, que s’hagi aprovat aquest codi ètic. Un 
codi ètic que tenia com a finalitat evitar que en un espai que està dedicat a l’àmbit 
educatiu formatiu i de sortides professionals hi tingués presència l’exèrcit, perquè es 
considerava que, com a mínim en els debats que hi havia hagut en el Consell de 
Cooperació i Solidaritat, el parer, el consens estava en aquests termes, és a dir, 
buscar la fórmula jurídica que permetés fer que a l’Expojove no fos present l’exèrcit, 
perquè es considerava que els valors que transmet a la joventut, tant des del punt de 
vista educatiu com formatiu i de sortides professionals, no són coherents amb aquells 
valors que tot sovint repetim que Girona és una ciutat de pau i que Girona viu aquests 
valors com a ciutat, no? 

Per tant, ens va sobtar que quan es va presentar el codi ètic es digués que l’exèrcit hi 
tindria cabuda sempre que vingués a explicar les seves missions humanitàries. Jo crec 
i m’atreveixo a aventurar que el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació seria 
força unànime en l’opinió que l’exèrcit mai pot representar els valors de la pau per una 
qüestió intrínseca: és a dir, les missions humanitàries dels exèrcits no justifiquen la 
seva presència. Si el que volem és fer missions humanitàries en països en conflicte o 
en països que pateixen crisis humanitàries, és molt més efectiu organitzar un altre 
tipus d’equip, de dispositiu que no un exèrcit; és la inversió més ineficaç que pugui 
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haver-hi i, a més a més, és la seva excusa per rentar-se la cara de cara a moltes altres 
missions i finalitats que tenen. 

Avui mateix, aquest cap de setmana, hem vist com el rei de l’Estat espanyol ha anat a 
Aràbia Saudí a fer de comercial, doncs, de la indústria armamentística per vendre un 
seguit de fragates a l’Aràbia Saudí, que està incomplint acords del mateix Parlament. 
És a dir, l’exèrcit espanyol, la indústria que es dedica a aquest tipus de finalitats passa 
per sobre de tota la resta. I, per tant, les missions humanitàries no deixen de ser res 
més que un rentat de cara. 

Si nosaltres el primer que fem quan disposem d’un codi ètic per evitar que l’exèrcit 
estigui a Expojove és dir que podrà ser-hi igualment exèrcit sempre que vingui a 
defensar les missions humanitàries, crec que fem un flac favor a tot el debat que hi 
havia hagut en el Consell de Solidaritat i Cooperació. 

I, per acabar, el 30 de maig de 2012, es va presentar públicament un pla d’ascensors 
que beneficiaria 1.270 pisos de la ciutat; es va dir que beneficiaria aquest nombre 
d’habitatges. Voldríem saber què s’ha fet fins ara, quines són les fases d’execució 
previstes per a aquest pla i la calendarització d’aquestes. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, el 
passat 5 de gener, es van produir afectacions del trànsit totalment raonables en la 
majoria dels casos, totalment raonables. Però per als veïns del barri de les Pedreres, a 
partir de les quatre de la tarda aproximadament, per poder accedir a casa seva des de 
la zona sud de Girona –alguns d’ells tenien tractaments mèdics i els era imprescindible 
accedir a aquesta hora a casa seva– el recorregut era d’anar des de la plaça dels 
Països Catalans al parc tecnològic, del parc tecnològic a la rotonda dels Àngels, de la 
rotonda dels Àngels cap al carrer del Carme i allà agafar el carrer Julià de Chia, pujant 
pel Palco del Sastre, i d’aquesta manera s’accedia al barri. El motiu? Doncs, es va 
tancar els accessos al carrer del Carme des de la plaça dels Països Catalans. 
Totalment d’acord que en direcció a la plaça de Catalunya és correcte i totalment 
raonable, però per anar en direcció a Vila-roja no es podia haver mantingut obert? Ens 
haguéssim estalviat un estalvi d’uns cinc quilòmetres aproximadament, eh? 
Demanaria, pregaria que de cara a l’any vinent es tingués present aquesta afectació. 

Una segona pregunta: hem vist amb satisfacció que s’han iniciat les obres de la plaça 
del Pallol, voldríem demanar, si us plau, si es tindrà en compte el prec que vaig fer fa 
uns mesos que s’arrangi també el carrer Nou del Teatre, que es troba en una situació 
molt lamentable, especialment al tram final d’aquest carrer. 

Una tercera qüestió: respecte a l’oferta escolar de secundària del curs vinent, a banda 
de veure amb desgrat que no s’ha complert la moció presentada fa uns mesos per la 
Fapac i sindicats agrupats en el MUCE, ja que recordem que exigia un nou institut a la 
ciutat i no una ampliació d’un de ja existent, ens preocupa extraordinàriament que 
l’Institut Ermessenda tindrà dos grups a l’edifici del Cartanyà i tres grups situats al 
Bosc de la Pabordia, allunyat més de tres quilòmetres de l’edifici del Cartanyà. 

I és que voldria recordar-los que una de les funcions bàsiques i primordials d’un centre 
educatiu, a banda d’instruir, és socialitzar i cohesionar el grup; doncs, bé, hi haurà tres 
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grups de primer d’ESO que difícilment es cohesionaran i se socialitzaran amb els seus 
companys que estan situats a més de tres quilòmetres.  

Per tant, voldríem demanar que si el consistori farà alguna pressió per tal que es 
compleixi de forma íntegra la moció aprovada per unanimitat en aquest Ple. 

Una quarta qüestió: respecte al tema del conserge a l’escola d’adults, hem vist amb 
satisfacció, i de debò he vist amb satisfacció, que el Grup dels Socialistes de 
Catalunya al Parlament ha fet tres preguntes a la consellera d’Ensenyament sobre 
aquest tema, on demanava quines gestions s’han fet per tal de resoldre la manca del 
conserge al Centre de Formació d’Adults de Girona, el termini per cobrir la plaça i les 
mesures provisionals preses perquè s’incorpori el conserge en aquest centre. Doncs, 
bé, tot i que conec perfectament que aquesta plaça depèn del Departament 
d’Ensenyament, voldria que en la mateixa línia que els companys del PSC al 
Parlament han fet aquesta petició, demanar que en aquest consistori es facin i es 
cerquin solucions imaginatives; segur que amb un esforç, segur, eh?, que amb un petit 
esforç ho podem aconseguir per resoldre provisionalment aquest tema, tal com es va 
fer l’any passat. 

Una altra qüestió: també ens han informat l’Associació de Veïns de Santa Eugènia, 
hem rebut una informació d’aquesta associació de veïns que es queixa que no s’havia 
renovat el contracte d’un educador de barri que funcionava molt bé per Nadal, i que els 
nens no varen quedar penjats perquè ell va fer la seva tasca tot i no tenir contracte. 
Podríem conèixer, si us plau, si s’ha resolt aquest problema? 

I, finalment, només una última qüestió: que voldríem saber en quina fase es troba la 
redacció del Pla d’usos del castell de Montjuïc. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo Pla ( ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Hem pogut observar a la 
memòria que ens aporta cada mes des de l’Àrea d’Igualtat que hi ha una partida o una 
ajuda que és la de subsistència que es manté estable al llarg de tot el mes… –perdó–, 
al llarg de tots els mesos i al llarg de tot l’any, que és aquesta de subsistència, amb 
una mitjana d’unes setanta famílies que reben mensualment aquesta ajuda de 
subsistència. Entenem que és una ajuda d’extrema emergència, i llavors, la pregunta, 
tot i que no sabem si són les mateixes setanta famílies que cada mes es repeteixen o 
són setanta famílies noves cada mes, voldríem fer la pregunta si podem fer l’afirmació 
que Girona té mensualment setanta famílies en extrema emergència cada mes, cosa 
que ens preocuparia molt. I si fossin setanta de noves, encara ens preocuparia més. 

Una segona pregunta seria relacionada amb la Policia Municipal: si ens podria 
clarificar aquestes informacions que han sortit a la premsa amb relació a Sarrià. I 
també hem pogut observar que en tres anys consecutius la plantilla de la Policia 
Municipal no ha experimentat cap mena de variació, és a dir, s’ha mantingut estable, 
no hi ha hagut cap canvi. Com valora aquests fets, és a dir, si està d’acord que no hi 
hagi cap mena de canvi en aquest sentit, tot i tenir en compte les variacions de 
població a Girona. 

Una tercera qüestió, que aniria amb relació a les zones blaves: es va aprovar que les 
bonances de la municipalització de la gestió de les zones blaves revertirien o 
repercutirien en el tercer sector. I recordo que es va clarament afirmar que s’estudiaria 
la manera de poder retornar part dels beneficis o dels suposats beneficis que es 
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generarien d’aquesta gestió de la zona blava al tercer sector. Si ens podrien donar 
dades i explicació de com s’ha fet, en quin moment està, quins són els imports i quina 
és la valoració. 

I una quarta pregunta, amb relació a les conclusions que l’alcaldessa ens ha fet avui 
del tema d’ocupació, seria demanar com s’obtenen les dades sobre persones que 
tenen una titulació de grau o una titulació universitària que decideixen no inscriure’s 
com a demandants de feina i, per tant, que podrien suposar un biaix en aquesta relació 
que ens comentaven amb relació a la titulació i tenir o no feina. 

Gràcies. 

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

Sra. Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Una pregunta per al 
senyor Berloso: senyor Berloso, la gossera –ja sap que ens preocupa molt i que ens 
interessa molt–, com està la gossera, a veure si aquest mes ens pot dir si hem avançat 
una mica. Vàrem veure que en el pressupost no hi havia partida per a la gossera i 
això, la veritat, ens va preocupar molt, eh? Per tant, a veure si ens pot donar alguna 
explicació que sigui interessant. 

Una petició per al senyor Ribas: senyor Ribas, el mes de maig em penso que va ser 
que va venir aquí al Ple un representant de les JERC i vàrem aprovar entre tots una 
moció molt important per a ells sobre els horaris de les biblioteques. I anem una mica 
tard, perquè ja la setmana passada havíem de fer un reunió amb ells, el cap de 
biblioteques, em sembla… Bé, la petició és que, si us plau, fem aquesta reunió, que no 
ho retardi, perquè és un tema també molt important. 

I dues preguntes també per a vostè. La primera és que li vaig preguntar ja fa temps 
sobre com estava el Consell de les Arts i la Cultura, vostè em va dir que s’estava 
renovant, i volia saber si la renovació ja era feta. I, en aquest cas, si la resposta és 
afirmativa, doncs, que ens expliqués una mica quina és la funció que fa i que s’espera 
d’aquest consell. 

I l’última pregunta és que sabem pels diaris que els veïns del Barri Vell no volen que 
es faci el festival Strenes, no volen que es faci ni a la plaça de Sant Feliu ni enlloc, eh? 
De fet, diuen que l’experiència s’ha demostrat que no és aconsellable i que consideren 
que a la ciutat hi ha altres indrets on es podria fer aquest festival. I la pregunta és si ja 
tenen pensat a quina nova ubicació es pot fer aquest festival. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, començarem…, em sembla que el senyor Manu Martín no; vostè no sé si vol 
fer algun aclariment, senyor Rodríguez, sobre el tema de…, Ja ho contestarem, no es 
preocupi. La senyora Riera sí que… 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Contestaré la pregunta del senyor 
Vázquez referent a les revisions mèdiques dels treballadors. Bé, informar-li que 
normalment les revisions mèdiques se programaven a l’últim trimestre de l’any, per 
diferents temes es van haver d’ajornar, entre ells, que vencia el contracte que es tenia 
amb el servei de prevenció que portava el servei mèdic i fa les revisions mèdiques, i 
s’ajornaven uns quants mesos. Ara mateix ja s’estan començant a programar les 
primeres revisions mèdiques dels treballadors. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora Palau, 
doncs. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, senyor Salellas –
senyor Salellas–, perquè me pregunta i jo li contesto, d’acord? No, a veure, ara 
seriosament, respecte a la Cavalcada, quin paper tindrem. Primer, aclarir una cosa 
que ha dit vostè i que crec que els altres grups municipals es poden trobar aquí ara…, 
me sento incòmoda, no és que jo els hagi cridat a vostès, sinó simplement que hem 
decidit que hi ha coses a parlar i que parlaré amb vostès. Perquè, clar, dóna la 
sensació que només he cridat al Grup Municipal de la CUP i que els altres grups 
municipals se sentin… Estic oberta, evidentment, a parlar amb tothom, eh? Ho deixo 
clar per a tots els grups. 

Aclarit això, quin paper farem, quin paper tindrem el Govern, me comentava vostè, en 
paper en la Cavalcada. Doncs, miri, tindrem que el paper que hem tingut fins ara i que 
continuarem tenim i que crec que és el que hem de tenir: vetllar perquè la Cavalcada 
tingui el paper que ha de tenir, que és un acte d’escenificació, d’interpretació, 
d’escenografia d’un fet, possiblement fictici, però que és somni de tots nosaltres quan 
som petits i que ha de donar resposta a aquesta situació per als infants de la nostra 
ciutat. Continuarem vetllant per això, perquè sigui el màxim de plural possible, i per 
aquí estarem, i perquè en cap moment –i aquí sí que vetllarem, ja ho hem estat fent 
ara, però continuarem vetllant– es doni cap signe de discriminació vers cap persona de 
la nostra ciutat, sigui del color que sigui, de la cultura que sigui. I per aquí anirem. 

Si es compleixen aquests requisits: mantenir la il·lusió, que continuï sent una situació 
d’escenografia i que sigui totalment equitativa per a tots i cadascun dels ciutadans de 
la nostra ciutat, aquí ens trobaran. Per a la resta, no ens hi trobaran. I aquí són les 
línies que continuarem treballant. 

Respecte al Circ de Nadal, ja sé que és un prec, però també li vull…: miri, jo no vaig 
assistir al Circ de Nadal, amb la qual cosa…, jo sabia que vostè me trauria per algun 
lloc aquest tema, no?, i, llavors, m’he informat, perquè penso que és el que em toca 
fer, informar-me. Llavors, com que jo no vaig assistir al Circ de Nadal, sí que he parlat 
amb gent propera i gent no tan propera que sabia que hi havia anat i, doncs, que què 
s’havia dit per part d’aquesta persona quan començava les actuacions, les sessions, 
no?, que semblava, pel que havia llegit, que vostè i el seu grup havien manifestat que 
hi havia hagut una crítica molt directa cap al seu grup municipal. Potser he fet diana 
amb la gent que ho he preguntat, però ningú m’ha dit que hagués sortit la paraula 
«CUP» en aquell… (veus de fons) No, no, jo li dic que el m’han dit, jo no hi vaig 
assistir. Tinc la gravació d’un dia. Evidentment, es donava una opinió que, 
evidentment, es podia interpretar que anava dirigida a vostès, però que no sortia… 
D’acord. Jo li dic el que m’han dit, perquè no hi vaig anar, no vaig ser-hi, llavors, no li 
puc dir. 

Sí que també li haig de dir que, clar, quan vostès, amb tota la legitimitat que tenen, eh? 
–i això no és una crítica, però és una altra manera de fer política–, utilitzen els mitjans 
de comunicació per dir que suposadament els animals que es troben dintre de 
Fontajau no estan en unes condicions –tinc aquí la notícia–, diu «posa en qüestió la 
dignitat del tracte cap a aquests animals, ja que com és sabut, els vestidors són espais 
tancats, etcètera». Clar, si vostès fan servir aquesta via que és els mitjans de 
comunicació –totalment legítima–, també entenc que aquell senyor, aquella persona, 
aquesta empresa utilitzi els seus mitjans, quant té dues mil o mil i escaig persones allà, 
per dir la seva opinió. És una guerra entre uns i els altres, que potser ens l’hauríem… 
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També comentar-li, els animals estaven en les condicions que van marcar els 
veterinaris de la Generalitat quan van anar a fer…, no la revisió que van fer després, 
sinó la primera revisió. Van dir que aquest tipus d’animals, concretament les aus i els 
gossos, han d’estar en aquestes condicions. I així es va fer, es van posar en les 
condicions que van marcar els veterinaris, que són les persones que ens ho han de 
marcar. Evidentment, al conveni –possiblement es farà un conveni– del 2017, el que 
farem és que es compleixin les lleis que entren en vigor respecte a animals, que entra 
en vigor l’any 2017. Evidentment que s’haurà de complir la legislació en molts 
aspectes i amb referència als animals. D’acord? 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Respecte al 
tema de la marquesina, indicar que no és una qüestió nova, és a dir, el projecte que va 
sortir per part dels equips tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona plantejava 
ambdues marquesines, una perpendicular i l’altra horitzontal. Si bé li he de dir que 
aquest era un projecte de futur i que no té ni data de plantejament, la que és 
pròpiament l’horitzontal. A més, s’ha de valorar què succeirà en el mateix parc, com 
s’anirà treballant, com s’anirà desenvolupant. El que passa és que, evidentment, els 
serveis tècnics quan van plantejar la marquesina perpendicular en van dibuixar una 
d’horitzontal per donar sortida a ambdós costats i per donar viabilitat a l’estació. Però, 
evidentment, l’única que està projectada, l’única que està planificada, l’única de què té 
previsió l’Ajuntament és la que vostè coneixia i és la que fa perpendicular. 

Sí m’agradaria rectificar-li només una cosa: quan parla de tocar pagar o no tocar 
pagar, la marquesina sempre tenia atribuït el pagament l’Ajuntament de Girona, eh?, la 
discussió va vindre donada pel desmantellament del finger, però la marquesina des de 
l’inici l’Ajuntament l’havia posada ell sol a la taula com a element que pagava 
l’Ajuntament. 

Referent als serveis de biblioteca, sí, el tècnic ha estat de vacances i se li ha demanat 
ja la convocatòria expressa. Se li va demanar la setmana passada; per tant, segur que 
serà ben aviat que la tindrem, a la Carles Rahola, tal com havíem dit en el seu 
moment. 

Quant al Consell de les Arts, queda només perfilar, perquè hi havia diverses 
discussions, sobretot el nom de les persones. Evidentment, tenim la idea que sigui un 
òrgan que ens acompanyi en tota la tasca cultural, però jo haig de fer una feina prèvia 
que és parlar-ho amb l’alcaldessa de la ciutat i amb ella decidir. He anat recollint noms, 
diferents propostes. Ens ha anat molt bé la feina del [FEC #, 4.34.25], perquè realment 
allà vam conèixer gent realment molt interessant que pot jugar un paper molt important 
en un futur consell de les arts de la ciutat de Girona. I la feina que em queda és 
asseure’m amb l’alcaldessa i debatre una mica cap a on anirem de forma definitiva. 

Respecte a això del Barri Vell, Strenes, els veïns del Barri Vell plantejaven una 
necessitat de debat de totes les activitats del mateix Barri Vell, no exclusivament de 
Strenes. Si bé és cert que es va dir per part de l’alcaldessa, que ho va dir ja fa un 
temps, que volia evitar, doncs, que hi hagués molèsties per als veïns a la plaça Sant 
Feliu. I sí que és cert que jo particularment li vaig demanar permís a l’alcaldessa per 
poder tindre una aproximació amb els veïns a fi i efecte de plantejar-los si permetien 
dur a terme allò que ja s’havia dit que no es faria, que era el concert de Strenes a Sant 
Feliu amb un protocol a nivell de cultura i específic per al concert pròpiament de 
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Strenes: acabar d’hora, recollir el material l’endemà al matí, posar més persones de 
seguretat per…, la paraula és «per fer circular la gent més ràpidament quan acabi el 
concert», és a dir, qüestions que milloren el tema d’impacte sonor del que era 
l’activitat. 

Vam tindre la reunió, els veïns segueixen parlant que volen tractar un tema molt més 
global. Bé, hem d’acabar de decidir, també ens hem d’asseure. A l’alcaldessa jo li he 
transmès avui per correu electrònic tot com havia anat la reunió, tindrem l’assentada 
demà. I a partir d’aquí, prendrem una decisió.  

Evidentment, Girona d’espais en té, és una ciutat magnífica, no només en el mateix 
Barri Vell, sinó en molts altres racons; per tant, tenim previsions de diferents espais. El 
promotor també ho sap. I, evidentment, demà quan tinguem l’assentada jo i 
l’alcaldessa, doncs, acabarem de debatre cap a on anem. 

Sí que he de dir que particularment –i m’ho permetrà l’alcaldessa– és un punt molt 
maco de la ciutat, la plaça Sant Feliu, que a mi en certa manera, per això vaig fer 
l’esforç, no?, perquè veia molt maco allà poder fer un concert. Però, evidentment, hem 
d’estar a la realitat del moment actual i els compromisos que hem assumit i per això 
treballem amb la possibilitat que en un futur puguin retornar els concerts allà, quan la 
cosa es vagi tranquil·litzant de mica en mica. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Sí, amb relació al tema de l’institut, si de 
cas, diguéssim, contestaré als dos regidors, perquè més o menys la pregunta va 
adreçada en el mateix sentit: no hi ha cap voluntat, que jo sàpiga, vaja, del 
departament de no complir el seu compromís amb Girona. Que jo sàpiga. O sigui, és 
que nosaltres hi estem treballant i el departament també; estem parlant amb els 
serveis territorials, nosaltres, perquè aquestes tres noves línies estiguin a l’oferta en la 
propera preinscripció. I aquest és el compromís. Això per una banda. Per tant, aquest 
rumor o no sé com ho enfocava… (veus de fons) Bé, no, no, per això ho dic. 

I, després, el que volia dir… Perdó, és que jo no he entès ben bé la pregunta al 
principi, pensava que deia que hi havia el rumor que no es faria o alguna cosa així. 
D’acord, doncs, disculpi, perquè… (veus de fons) No, això és el que volia dir ara. A 
veure, no hi ha cap voluntat ni per banda, diguéssim, del consistori –almenys per 
banda del Govern– ni per banda del departament d’incomplir una moció presentada, 
per qui sigui. Però a partir d’aquí, la manera com es porta a terme, diguéssim, 
l’escolarització i la planificació educativa, tant a primària com a secundària, no ens 
correspon a nosaltres.  

En aquest sentit concret, jo els puc dir que jo personalment vaig fer la mateixa 
intervenció que han fet vostès: per què no podia ser un nou institut? Tots els tècnics, 
tant els del departament com els del mateix Ajuntament, me van dir que 
pedagògicament parlant no tenia cap sentit que un centre tingués les dues línies, com 
era l’Institut Ermessenda, i es quedés amb aquestes dues línies, sinó que el que 
s’havia de fer era consolidar aquest institut. Si és aquesta la millor manera, 
consensuada, a més, amb el mateix centre, amb el seu claustre i amb tothom, jo no 
considero que això sigui incomplir res, sinó que es donar forma, en tot cas, que Girona 
tingui les places d’escolarització que siguin necessàries en cada moment, que és pel 
que nosaltres estem pressionant. I si ens garanteixen que aquesta és la millor manera 
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que es pot fer, i a vegades hi ha imponderables –i vostè ho sap, senyor Albertí– que 
no podem salvar, doncs, si hi ha d’haver uns anys en els quals està desdoblada la 
gestió –jo també considero que no és l’ideal–, però si s’ha de salvar aquest 
problema… Que la direcció del centre considera que és perfectament factible, perquè 
jo he parlat amb la direcció del centre i m’ha dit que per ells no és un problema; 
evidentment, millor que no hi fos, però si hi és, no passa res.  

I, per tant, perdonin, però jo a partir d’aquí, considero que el departament està fent el 
que ha de fer, que és donar resposta a la necessitat de la ciutat de Girona. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La regidora Plana 
no tenia re, veritat, avui? Doncs, la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP):  Sí, respecte a la pregunta de la regidora 
Costa sobre el seguiment de la pedalada, la Policia Municipal va estar a la sortida de 
la cursa. No sé si pot haver-hi algun malentès que es va demanar un altre servei, però 
la Policia Municipal va donar cobertura a la sortida de la cursa. 

Em recorda el regidor Alcalà, de totes maneres, que la plataforma Mou-te en Bici quan 
fan pedalades d’aquest tipus consideren ells mateixos que estan anant per via pública 
i, per tant, que tampoc es necessita una vigilància especial. De totes maneres, si hi ha 
algun malentès, m’ho diu i ho aclarim o parlem amb la mateixa plataforma. 

El recorregut –el senyor Albertí– sobre el dia de la Cavalcada de Ries, el fet que no es 
pogués…, o sigui, que es tallés l’accés per la plaça Països Catalans no és el primer 
any que es fa i es fa per evitar… Com vostè sap, aquí hi ha dos vials: un que, 
efectivament, va cap a Vila-roja i que dóna accés al carrer Julià de Chia, però n’hi ha 
un altre que va cap a plaça Catalunya, i el que passava és que si es donava accés a 
aquest vial, hi havia cotxes que passaven al vial contigu i intentaven accedir més 
pròxim a plaça Catalunya. Per tant, per criteris de seguretat i de millor mobilitat… Jo 
entenc que per als veïns de les Pedreres és una molèstia, però és una franja horària 
bastant delimitada: s’intenta, doncs, el més pròxim possible al campament i a la 
Cavalcada. I entenc que és una molèstia, però també hem d’assegurar, doncs, la bona 
mobilitat, i és un dia que hi ha molta afluència de persones. No obsta que si vostès 
consideren o els representants veïnals que pot haver-hi alguna ruta alternativa que 
tingui menys molèsties per als veïns de les Pedreres, doncs, l’estudiarem i ho 
considerarem 

Sobre l’educador de carrer, hi havia prevista una reunió prèvia al fet que es publiqués 
aquesta notícia amb els representants veïnals i els representants també de l’entitat 
que gestionarà aquest programa en la franja Santa Eugènia, Can Gibert, Sant Narcís. 
En aquesta reunió no van poder assistir els representants veïnals i, per tant, hi havia 
aquest malentès sobre la continuïtat o no d’aquest educador. Ja els vàrem traslladar, 
en veure la publicació, que no només s’assegurava aquesta continuïtat, sinó que hi 
havia una ampliació de la jornada. Com vostès saben, l’educador de la frontissa, 
l’educador de carrer estava a mitja jornada i se li ha ampliat a jornada sencera. 

Per temes administratius, és veritat que el contracte s’ha hagut de fer amb data de 
gener i no amb aquesta continuïtat, però, en cap cas, mai hi ha hagut –en cap 
moment, eh?– la voluntat de rescindir aquest contracte. I, de fet, ja hem donat 
seguretat a la mancomunitat i a l’entitat que gestiona aquest programa sobre la 
continuïtat d’aquest educador. 
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Sobre els ajuts de subsistència, senyor Calvo, hi ha ajuts de subsistència i 
d’emergència; els que vostè comenta són ajuts fixos, per tant, són famílies que 
requereixen aquest ajut mensual i de forma periòdica. I, sí, és una dada que ens 
agradaria rebaixar i que, com sap, l’única manera de rebaixar-la és amb polítiques 
d’ocupació. No n’hi ha cap d’altra. 

Respecte al conveni de Sarrià, de la Policia Municipal –senyor Calvo, eh?, també–, sí, 
efectivament, fa ja algunes setmanes vàrem notificar a l’Ajuntament de Sarrià, vàrem 
intentar primer amb el seu alcalde i finalment amb el regidor de Seguretat, però ja feia 
setmanes que havíem tingut aquesta interlocució, que en revisió de la continuïtat 
d’aquest conveni, era del tot impossible renovar-lo a partir del 31 de desembre del 
2016 perquè no requeia en les competències de l’Ajuntament de Girona fer la 
cobertura de seguretat del municipi de Sarrià, sinó que era una competència dels 
Mossos d’Esquadra. 

A més, aquest conveni –com vostè sap– venia de molt enrere i es va fer en el moment 
en què Sarrià, doncs, se segrega de Girona i era conveni en què es contemplava que 
Girona prestaria aquest servei a l’espera que Sarrià tingués el seu propi cos de policia 
municipal. I el cert és que a més a més del problema competencial que hi havia i que 
impossibilitava del tot la renovació, Sarrià en aquests moments té quatre agents de 
Policia Municipal. I, per tant, tampoc, per criteris històrics o de revisió d’aquell pacte 
polític del moment, doncs, hi havia cap possibilitat de renovació. 

I respecte de si estic satisfeta del nombre d’agents, no, absolutament no, jo, ells 
mateixos, el seu inspector en cap i de ben segur que tot l’equip de govern. És evident 
que manquen efectius. També li dic que a la comissió tècnica que tenim d’interlocució 
amb els sindicats sí que s’estan explorant algunes vies per millorar algunes coses a 
nivell de recursos humans de manera més o menys immediata per tal, doncs, de poder 
pal·liar aquesta manca de recursos, com podria ser, per exemple, la cobertura de les 
baixes de llarga durada. 

I al senyor Albertí, que jo no sé –perdoni, eh?– si és una pregunta, la referència que ha 
fet al Grup Parlamentari Socialista al Parlament; solucions, nosaltres…, és a dir, tot 
l’equip de govern… Si per solucions imaginatives vol dir que haguem de cobrir 
econòmicament allò que és responsabilitat d’una altra administració, això no seria una 
solució imaginativa. Però, és a dir, tenim tot l’interès que aquest tema se solucioni. 
Però, en tot cas, miri, és que li haig de tornar: com que vostès també tenen molta 
sensibilitat en el tema dels sense sostre a Girona i també han mostrat molt el seu 
interès, jo també li demano que al seu grup parlamentari i a la seva consellera també 
els ho traslladin i els insisteixin, igual que farem nosaltres aquí a Girona, doncs, la 
necessitat de més recursos per al consorci de La Sopa.     

Gràcies. 

(L’alcaldessa dóna la paraula al senyor Berloso.) 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Vázquez, el 
calendari de neteges, vejam si per fi…, ja porten mesos que cada barri té el mapa, els 
dies, el calendari i els carrers en què ha de passar, etcètera. Ja fa mesos que el tenen. 
No, no, revisió no se n’ha fet cap. Tenen el que és el contractat. No se n’ha de fer cap. 
Revisió no. És el contractat i ho tenen. Que per això, vull dir, sí que nosaltres ara 
estem, d’alguna manera, seguint molt seriosament Girona +Neta, vull dir, si compleix, 
diguem-ne, amb els estàndards de qualitat de neteja i tal. Crec que en algun Ple que 
se’m va preguntar, Girona no teníem contractat una sèrie de barris, la neteja, i que, per 
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tant, com que no estava contractada s’havien de dividir i passen aquestes coses que 
potser sí que algun dia incomplien la neteja que estava programada. Això no li dic que 
no.  

Però, precisament, en els pressupostos d’aquest any s’ha contemplat, vull dir, doncs, 
l’augment perquè puguin netejar aquests nous espais i esperem que problemes 
d’aquest tipus no tornin a aparèixer.  

Quant a les fotos que vostè, vull dir, doncs, m’adjunta, està clar, jo li preguntaria a 
quines hores aquestes fotos estan fetes. (Veus de fons.) D’acord. Les 13.30 és 
evident… No, no, hi ha una empresa –perdoni– de control de qualitat de neteja i de 
seguiment de si es fa o no es fa, i està clar, s’ha de mesurar si s’ha netejat el carrer o 
no en el moment que acaben la neteja. Per tant, vull dir, hi ha carrers que comencen a 
les sis del dematí, a les set ja estan nets i se controlen i sí que és veritat que els han 
netejat. A partir d’aquí, en tot cas, i aquí ha aparegut, vull dir, que el senyor Lluc 
Salellas em sembla que ha dit que hauríem de lligar amb educació; doncs, sí, ens falta 
educació cívica, vull dir, amb els ciutadans de la ciutat.  

I aquestes altres, aquestes altres d’aquí, sí, és evident, la gent no respecta, baixa 
abans de les hores recomanades que han de passar a recollir o no seleccionen i ho 
deixen per aquí terra. Per això mateix, vull dir, perquè la Policia Municipal, tal com ha 
aparegut, no podia donar l’abast per controlar totes aquestes coses, doncs, hem 
pressupostat i s’incorporaran dos agents verds que tractaran de vigilar que totes 
aquestes coses passin el mínim possible. 

I, per altra banda, home, vostè cada vegada que ha vingut i ens ha demanat respecte 
a algun barri d’alguna qüestió de neteja, de contenidors o del que sigui, crec que ha 
estat atès i que hem posat, doncs, mà en el problema que vostè plantejava. 

Quant a la senyora Costa, el tancat de gossos: bé, aquest és un problema 
veritablement que ens estem acabant de…, i crec que també fa un ple o dos que la 
senyora Mercè Roca, vull dir, doncs, també va treure el tema, i li contestem el mateix: 
s’està acabant d’estudiar aquesta problemàtica que existeix. Però en el moment en 
què es fa un tancat, la gent es pensa que no són responsables de recollir els 
excrements que els seus gossos produeixen i allò es converteix, diguem-ne, en un 
abocador d’escombraries. Per tant, estem estudiant tot aquest tema, s’està estudiant 
una fórmula amb un tancat, vull dir, doncs, important a la ciutat de Girona en el qual, i 
també per tindre un control que tota la gent tingui xipat i en regla els gossos, només hi 
podran entrar, diguem-ne, gossos que estiguin, d’alguna manera, identificats amb tot el 
que ha de tindre un gos a la ciutat de Girona. I, després, ens serà més fàcil detectar 
també tota aquella població de gossos que els seus propietaris passen i que 
possiblement són els més descuidats i són els que també d’una manera més fàcil, 
doncs, no compleixen amb l’obligació que tenen de recollir tot allò que els seus gossos 
ens deixen a la ciutat. 

Senyor Salellas, la Taula de Municipalització de l’Aigua, ara jo no sé si és dos o tres 
plens anteriors, em sembla que va ser per banda de vostè mateix o del seu grup varen 
preguntar sobre la comissió aquesta de treball per la municipalització de l’aigua. Jo els 
vaig contestar que aquesta comissió no podia ser, perquè ha de ser una comissió 
tècnica, segons està estipulat d’aquesta manera. Que, en tot cas, en el moment en 
què aquesta comissió tècnica estigui constituïda, hi hauria la comissió de seguiment, 
que, d’alguna manera, podrà anar demanant en aquesta comissió tècnica el camí, vull 
dir, de veure si va a un ritme que pugui arribar, doncs, a final d’aquesta legislatura i 
que tinguem tota la informació. (Veus de fons.) Sí, és així. Escolti, és així. 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP Crida per Girona): Per aclarir, eh?, o sigui, està dient 
que no hi haurà taula, com havíem entès, entitats, partits, Govern? 

Sr. Eduard Berloso Ferrer (CiU): De seguiment, jo li estic dient que serà una taula de 
seguiment, que és el mateix que li vaig dir fa dos mesos. Si vol, vostè que té les 
actes… La taula per a la municipalització, segons, vull dir, doncs, la Secretaria i la 
Intervenció de l’Ajuntament, ha de ser una taula de tècnics que treballaran en aquest 
sentit. I, per tant, nosaltres no ens hi neguem, crearem una taula de seguiment de si 
veritablement aquesta taula tècnica va al ritme que interessa, perquè quan acabi, 
doncs, aquesta legislatura sigui possible, si és que així es decideix, poder 
municipalitzar les aigües.  

Li contesto això, que és el mateix que li vaig contestar, vull dir, fa tres mesos que és 
així. 

I quant, vull dir, els herbicides també fa uns mesos –ja li ho buscaré, en aquest 
moment exactament no ho sé– ja es van fer unes declaracions, i es va penjar al web 
de l’Ajuntament, i es va agafar el compromís que tot aquest any 2017 es mirarà d’anar 
suprimint tots aquells herbicides químics per anar posant, diguem-ne, herbicides 
ecològics. I que ja s’està fent, ja s’està en aquest camí. I que, evidentment, tal com 
hem dit, a final d’aquest any suposem que trobarem alternatives als productes químics, 
els pocs que s’estan utilitzant en aquest moment. 

I, després, senyora Roca, la gossera. La gossera, és cert, vull dir, no hi ha pressupost 
d’inversió per a aquest any construir la gossera. Però, així i tot, no és que no se 
treballarà la gossera, tenim ubicat l’espai i tal i que sí que el servei d’urbanisme d’aquí 
de l’Ajuntament redactarà, diguem-ne, el projecte de la futura gossera i si l’any vinent 
ho podem posar al pressupost… (algú estossega) ( . . . ), anirem més ràpids a poder 
construir aquesta gossera. 

Gràcies. 

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

Sra. Maria Àngels Planas Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Referent a la 
pregunta que ens ha fet la senyora Pèlach dels organismes de la web, bé, si ho vol, 
quedem un dia i qui entén que ens ho expliqui més. Sé que hi ha un apartat 
d’organització i un apartat de pressupost, que és el que li deuria explicar el secretari. A 
l’apartat d’organització, hi ha totes les empreses participades per l’Ajuntament i, 
llavors, a l’apartat del pressupost són aquelles que jo portava en el pressupost, que 
integren el pressupost de l’Ajuntament. Si ho vol, ens trobem un dia al matí, m’envia 
vostè quan li va bé i quedem i ens ho mirem; parlem amb la persona que ho porta i no 
ha d’haver-hi cap problema de dir la participació que té l’Ajuntament en la web. Cap ni 
un. 

Ja està, no?, jo? 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Manel 
Vázquez, referent al carrer Camí Font de l’Abat, evidentment sí que els veïns es 
queixen, i així ens ho varen manifestar en una reunió que recentment vàrem tenir amb 
els veïns, en la qual també em va acompanyar l’alcaldessa, i ja se’ls va explicar, i ells 
en són coneixedors, que es tracta d’una vorera en la qual l’impediment per caminar 
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pertany a una finca particular; ja es va actuar, ja es va fer un requeriment i 
l’Ajuntament va actuar subsidiàriament. Ara ja estem en el procés que una altra 
vegada s’ha fet aquest requeriment, i si no ho fan –possiblement no ho faran, perquè 
el senyor és mort i hi ha un problema amb la qüestió de les herències i etcètera–, ho 
tornarem a fer nosaltres. Però primer hem de fer aquest tràmit. També ja insisteixo 
aquí que tenim pendent de fer la vorera, tal com es va dir als veïns que s’està pendent 
de fer-la, perquè doni més seguretat. 

Referent als carrils bici que vostè em comenta, bé, i sobretot les places 
d’aparcaments, sàpiga que sempre que hi ha una sol·licitud en la qual ens demanen 
que s’instal·li allà una zona d’estacionament per a les bicicletes, ho fem. De fet, i ara 
ho mirava, intentava buscar el nombre que tenim, perquè el tenim, de places 
d’estacionament; no he tingut temps de trobar-lo. Però sí que mentre mirava per la 
pàgina web, allà mateix clicant pots sol·licitar allà on vol que s’instal·li. Aleshores, el 
tècnic va, ho revisa i si és viable, ho fem. Vull dir, en aquest sentit no hi ha cap mena 
de problema, ans al contrari. 

El senyor Toni, de la CUP, referent al tema… Toni Granados, sí, havia apuntat 
malament el cognom i ens coneixem de fa molts anys, però… Referent al tema de les 
pistes cobertes, la setmana passada als pressupostos ja se li va donar detall que 
estàvem treballant amb les pistes cobertes del Cassià Costal i d’Eiximenis. Per a 
nosaltres és una prioritat. Sí que és cert que vàrem dir que n’aniríem cada any fent, 
però aquí en els pressupostos, perquè és molt més complex, i va donar detall la 
regidora i l’alcaldessa que el que preteníem, ja que fèiem aquest cobert, fer-lo ben fet, 
no simplement el cobert. Per exemple, el tema d’Eiximenis demanaven un altell, 
doncs, evidentment, el pressupost era més elevat, però ho estem treballant. I en 
aquest sentit, ho farem, eh? Els compromisos els mantenim i els anirem fent. 

Referent al tema de la manca de voreres al sector de Fontajau, certament, també a la 
reunió aquesta se’ns va posar de manifest i a les reunions que anem mantenint 
periòdicament ens la van traient, i tenen raó. I estem buscant les opcions de donar 
més seguretat, perquè cada vegada també hi ha més gent que es desplaça caminant i 
hem de sobretot garantir el pas de les persones. Quan es va dissenyar tota aquella 
zona, doncs, no es va pensar en el tema de voreres, és que no hi són, és que no hi ha 
espai, està dintre la calçada.   

Referent al tema de les marquesines, li contesto a vostè i a la senyora Costa, els 
tornaré a dir el que deia, els tornaré a dir, però està escrit, el Pla de mobilitat així ho 
contempla, que anirà en funció del nombre d’usuaris. Evidentment, jo encara que hi 
pugi un usuari ja és prou important, però els recursos són els que són i hem de 
prioritzar, i un criteri és en funció del nombre d’usuaris. 

Fontajau ens demana una parada molt en concret, l’estem analitzant, i si ho creiem 
necessari, la farem, i si és viable. Tot i que hi ha una vorera que és estreta, però si és  
viable, ho farem, i si hi ha el nombre d’usuaris que diguin, home, és que hi ha molta 
gent que l’està utilitzant i val la pena. Però és que també no només és Fontajau, sinó 
que és tota la ciutat. I en aquest sentit, anem treballant. Hem fet Mas Ramada, hem fet 
el Pont Major, hem fet Sant Narcís, algunes les hem traslladades. 

Vull aprofitar a la senyora Costa perquè una vegada em va fer una crítica aquí, en 
aquell moment me va sorprendre, però sí, sí, m’agrada aprofitar per respondre: 
nosaltres també reutilitzem i reciclem –reutilitzem i reciclem. I en aquell cas es va 
posar un pal, que jo quan vaig veure la fotografia li vaig dir: «Home, com és possible 
que hàgiu fet això?» Després es va posar l’«enganxina» i es va aprofitar i va quedar 
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bé, que és a la part de Santa Eugènia. Potser s’hauria d’haver actuat més ràpid, té tota 
la raó del món, però vull aprofitar per donar-li l’explicació, eh?, però tot té una 
explicació en aquest món. 

Continuant amb el senyor Granados, me comenta d’una nau que fa cantonada: 
efectivament, està en molt mal estat. Si recorda, fa tres anys vàrem fer una actuació i 
vàrem arreglar tot el tema de la vorera i ara és molt digna, va quedar molt bé, van fer 
un bon treball les brigades de «paleteria», varen fer una molt bona feina allà, i també 
els… soldadors pel tema de… Bé, la nau aquesta està en molt mal estat, però, en 
principi, no ha de suposar cap perill perquè està tancada. Això sí, allà no es pot entrar 
perquè existeix un risc si entrés algú, que és perillós, eh? Però està tancada. A partir 
d’aquí, la propietat ha d’actuar, i me consta que té interès a buscar alguna solució. 
Però, en principi, no ha de suposar, fora de l’estètica, que pugui representar, que 
tampoc és tant, perquè hi ha tanques que ho paren, la visibilitat. 

Senyora Laia Pèlach, referent al tema del carril bici, evidentment que tinc coneixement 
del que me diuen Mou-te en Bici, però també tinc en compte altres opinions. Mou-te en 
Bici de vegades ho fa d’una forma molt interessada, eh?, una crítica molt interessada i 
n’hi ha d’altres que com a ciutadans, doncs, fan una crítica constructiva; jo tinc en 
compte les dues opcions. Jo tinc l’informe, m’he trobat amb ells. Però també li haig de 
dir una cosa: encara no està acabat el carril sota el viaducte, eh?, ja li ho vaig dir al Ple 
anterior. I si m’ho torna a preguntar el mes que ve, li tornaré a insistir, li tornaré a dir el 
mateix. 

Mou-te en Bici ja va fer l’informe quan portaven un mes treballant-hi, o sigui, que hi 
havia les màquines, hi estaven treballant, i ja la gent començava a actuar. Jo li vaig 
posar el mateix exemple, i el repeteixo, perquè repeteixo sempre el mateix: de la 
mateixa manera que quan hi ha un tema que s’està asfaltant, de vegades quan s’està 
asfaltant, els operaris deixen passar i encara no està senyalitzat, etcètera, però 
faciliten que la gent circuli. En aquest cas, els ciclistes que estan circulant s’ha d’anar 
amb precaució, com a tot arreu. Aquest matí, que plovia una miqueta, estava ple de 
gent caminant, i em sembla fantàstic, què vol que li digui? Em sembla fantàstic que la 
gent l’utilitzi, perquè abans dels ciclistes també hi ha els vianants; de la mateixa 
manera que abans dels automòbils hi ha els ciclistes, en temes de protecció. Per tant, 
me sembla bé. 

I davant d’això, doncs, també li dic el mateix: és el mateix que passa al carrer Santa 
Clara, és un carrer de vianants, però que comparteixen amb ciclistes. Bé, doncs, la 
gent s’ha d’adaptar. 

Al calendari que els vàrem regalar ja ho posàvem, que havien de compartir, compartir 
espais. I jo penso que aquí s’ha de fer molta pedagogia i continuarem treballant en 
aquest sentit. 

I referent també…, i això sí que ho he trobat, i ho he trobat ràpid, referent al tema del 
carrer del Carme, abans li donaré una sèrie de dades: carrils bici a la calçada, tenim 
7,34 quilòmetres; carril bici en vorera, 14,29; carril bus bici taxi, 1,20; calçada 
compartida, els shared roads, 2,97, no arriben a tres quilòmetres, però és una solució 
–és una solució–; vorera compartida, 1,9; camí pedalable, 4,42. Total 32 quilòmetres 
amb 120 metres. Per tant, l’opció aquesta que jo vaig comentar a la premsa i em van 
preguntar: «Bé, com ho farà?» Dic: «Mira, ho estem treballant, de fet, ho estem 
treballant, els tècnics hi estan treballant.» I jo li vaig dir una de les possibilitats se 
m’acut sobretot, bé, una opció és el tema dels shared roads, perquè si el ciclista no va 
per la calçada, que és el seu camí natural, eh?, si no ocupa la calçada, el cotxe no la 
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deixarà. Per tant, hi ha d’haver molt de ciclista i que el ciclista generi confiança i el 
cotxe s’ha d’adaptar, com està passant a Santa Eugènia, en el qual [#, 5.04.25] la 
velocitat i la gent l’ha de respectar. Però aquí el ciclista també ho ha de fer. I jo també 
vaig per la calçada.  

El senyor Martí Terés, referent al tema de l’ascensor, sí que és un tema que estem 
treballant. Ja es va fer…, ho tenia per aquí apuntat. Es va redactar el Pla de millora 
urbana número 40 i ara estem treballant per a l’adaptació en el Pla 61. Hi estem 
treballant. I certament, és un tema en el qual aquí sí que hauríem de mirar si tenim 
algun tipus de subvenció per poder fer-lo, o sigui, és un tema que hem de tenir en 
compte al tema dels pressupostos, però és una altra qüestió, però sí que la gent que 
s’adreça a l’Ajuntament, i la voluntat és facilitar al màxim que la gent pugui instal·lar 
ascensors. I si ocupen via pública, que aquesta és la gran novetat –si ocupen via 
pública, home, sempre que no tallin el carrer–, doncs, se’ls donarà facilitats. És la 
voluntat i, de fet, és una llei del Parlament la qual diu que hem de treballar en aquest 
sentit. I, evidentment, hi estem d’acord. 

Senyor Ricard Calvo, referent a les zones blaves, jo li recomano que miri bé l’acord 
que es va fer, perquè va ser un debat intens, eh? I la setmana passada em trobava 
amb els representants i li vaig dir: «Escolta, no es va dir això que m’esteu dient.» I, bé, 
la voluntat, sí, sí, la voluntat. Però què diu? Aquí li recordo que a través d’un altre grup, 
de la CUP, es va parlar que amb els… no diguem beneficis, eh?, però amb la 
diferència que hi havia, que era la part de l’IVA que ens estalviàvem, doncs, vàrem 
decidir que 100.000 euros els dedicaríem al Pla de mobilitat i la resta ho gestionaria 
Serveis Socials. I em consta que bona part s’ha fet a través de Serveis Socials. L’altre 
dia varen venir a una reunió i després la regidora els va atendre i van estar explicant. 

Però se miri ben bé l’acord, eh?, que va ser un debat molt intens –va ser un debat molt 
intens–, i que a mi m’hagués agradat arribar a un altre acord. Ja em sembla bé aquest 
de la municipalització, jo crec que n’estem satisfets, i la prova està que amb aquests 
100.000 euros, exactament 90.000 euros farem una passera molt reivindica en el 
sector de Fontajau, que, a més, suposa un perill. Per tant, està aprovat i està el 
procés…, en breu, relativament en breu podrem veure aquesta millora, que és gràcies 
a aquest acord que es va portar a terme. 

I crec que ho he contestat tot. 

Moltes gràcies.  

(Veus de fons.) 

Perdó? Ah, sí! Sí, evidentment, si s’hi fixa –si s’hi fixa–, es va posar un plàstic per 
protegir-lo; ara quan es faci quedarà, evidentment, ben adaptat.  

No es va fer aquella actuació quan vostè m’ho va demanar, perquè ho vaig dir als 
tècnics i van dir «és que la construcció és imminent i aquí serà un mal arreglo». Per 
tant, ara ja esperem i ho farem bé. 

I crec que ja ho he contestat tot. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, per 
acabar queden un parell o tres de qüestions, crec que són breus. En primer lloc, en 
resposta al regidor Vázquez, en principi, mirem de transmetre la informació sobre 
l’agenda dels regidors com a molt tard al matí, però és cert que a vegades ni nosaltres 
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mateixos sabem si podem anar-hi, si no, hem pogut confirmar o no i encara no tenim ni 
les agendes lligades. I mirarem de fer-ho amb una miqueta més de temps, però li he 
de reconèixer el que li comentava abans, que ni nosaltres mateixos a vegades no ho 
tenim lligat el mateix matí, eh?, però ho tindrem en compte. 

En segon lloc, hi havia també una pregunta així genèrica –crec del senyor Salellas– 
sobre si l’equip de govern considera que és millor el sistema de la gestió directa de la 
municip… Així, a priori, generalitzant i per sempre, doncs, depèn –depèn. 
Evidentment, doncs, hi ha casos que sí, hi ha casos que no: hi ha casos en què cal 
una especialització extrema per dur a terme depèn de quin servei, doncs, no hi estaré 
d’acord, perquè segurament hi haurà empreses absolutament especialistes o 
professionals absolutament especialistes en què serà molt millor. Hi ha casos en què 
aquesta gestió la poden dur a terme empreses del tercer sector, doncs, tampoc, 
perquè hi ha altres beneficis que no siguin els purament econòmics, hi ha molts altres 
beneficis. Per tant, si sempre, en tots els casos…? No, no hi estic… Doncs, no, la 
resposta a la seva pregunta és no, depèn, depèn en quins casos. I jo el que crec és 
que val la pena sempre en cada cas no partir de cap apriorisme –no partir de cap 
apriorisme–, perquè estic segura que, a més, coincidiríem en casos en què no; segur 
que en alguns casos dels que no, segur que hi coincidiríem. 

I, per tant, jo crec que no podem partir d’apriorismes i en cada cas val la pena analitzar 
i estudiar. I la resposta sí o no, crec que segurament no l’encertaríem ni en un sentit ni 
en l’altre. 

Després, hi havia també el senyor Terés que aquí ha preguntat…, bé, ha preguntat o 
no sé, bé, ha manifestat, perquè la pregunta no sé exactament quina és, però jo també 
li diré alguna cosa sobre el tema, ja que vostè ha dit alguna cosa, doncs, jo també diré 
alguna cosa. Respecte al codi ètic, doncs, respecte al codi ètic, jo mai –mai, mai– vaig 
dir ni va estar assumit per aquest Govern que es pretenia fer un codi ètic per prohibir la 
presència de l’exèrcit, perquè, si no, hagués sigut mitja línia de dir: «Guaiti, a partir 
d’ara, està prohibida la presència de l’exèrcit a…» I no haguéssim fet un codi, que a 
part no és només per a l’Expojove, que és per a tots els estands, per a totes les fires 
que es facin a la Fira de Girona, en què el que pretén és salvaguardar molts drets 
fonamentals, entre ells, la cultura de la pau, que és cert que nosaltres hi estem 
compromesos, és absolutament cert que hi estem compromesos, i d’altres també. Per 
exemple, contra qüestions sexistes o de violència de gènere. És a dir, apareixen molts 
altres temes, perquè aquesta va ser la voluntat del Govern.  

Pensin que m’hi vaig comprometre al minut zero i en molt poc temps, gràcies a la feina 
que s’ha fet en el consell –magnífica, per cert– i que ens sentim molt còmodes amb 
aquell redactat, doncs, s’ha pogut dur a terme aquest codi ètic, que tindrà un abast per 
a tota la fira, per a totes les fires, no només per a l’Expojove. I que és cert –i que és 
cert– que impedirà, no permetrà la participació a qualsevol entitat que vagi en contra 
dels valors relatius a la defensa de la cultura de la pau o tots aquests altres que hem 
dit. 

Ara el debat podria ser molt llarg –el debat podria ser molt llarg–, i espero que…, no 
me semblaria apropiat, no?, fer-ne manifestacions ràpides i poc pensades, i més, en 
un moment actual en què estem repensant alguns el nostre país, el nostre futur país i 
que cal pensar moltes coses. 

Fa dies, eh?, però vaig estar mirant una miqueta el tema de l’exèrcit i com se podia 
contemplar la figura de l’exèrcit i com se contempla en diferents estats, en diferents 
països, i, escolti, només hi ha vint-i-un estats i països de tot el món –de tot el món– 
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que no tenen exèrcit. I d’aquests, em sembla que catorze o quinze o setze –ara no ho 
recordo, eh?–, més de la meitat és perquè, com Andorra, per exemple, o com 
Liechtenstein o Mónaco –no sé per què ho dic en castellà, eh?, he traduït–, tenen 
acords amb altres estats –acords no escrits alguns, altres…– per…  

És un debat molt llarg i no és fàcil, i jo així igual com li he dit ara fa un segon al senyor 
Salellas: «Vostè pensa que tota la gestió directa és la millor i que sempre…?» I que li 
he dit: «Doncs, miri, depèn.» Doncs, escolti, que l’exèrcit tot són desavantatges i que 
tot…, doncs, guaiti, depèn, ho hem de parlar molt –ho hem de parlar molt. Jo no 
m’atreveixo a dir «ha de desaparèixer l’exèrcit, no volem exèrcit i tal».  

Una altra cosa és que sí que me vaig fer meu que, ostres, possiblement a l’Expojove, 
sincerament… I això m’ho vaig fer propi i així ho hem implementat –i així ho hem 
implementat. 

Ara, sap què és que no és ètic? Sap què és el que no és ètic? És un tuit que m’acaben 
de passar ara, un tuit que ha fet el seu grup ara mateix dient que el senyor Martí Terés 
pregunta a l’alcaldessa de Girona… Perquè jo crec que de tot el que he dit, crec que 
ningú pot dir que estigui a favor que l’exèrcit vagi a Expojove. Crec, no? Del que he dit 
i del que he fet. Crec. Doncs, el que no és ètic, per no dir digne, sincerament, eh?, que 
el seu grup ara mateix acabin de dir: «Pregunta a l’alcaldessa de Girona sobre les 
seves declaracions favorables a la presència de l’exèrcit a l’Expojove.» Això és el que 
no és ètic, senyor Terés, això és el que no és ètic. 

I, per acabar, respecte a la informació que me deia que proposava una possible 
desviació, eh?, respecte al tema de la formació universitària o no, és que potser no l’he 
entès bé i potser m’estic equivocant en la resposta, he entès…, és a dir, tots els plans 
d’ocupació que se fan sempre igualment els joves també han d’estar inscrits 
prèviament a l’atur; per tant, jo crec –crec– que segurament no no es produeix aquesta 
desviació, crec que estan contemplats –crec. De totes formes, i aquí també és un tema 
més per al qual alguns que coincidim reivindiquem que potser val la pena tenir un estat 
diferent, perquè és cert que ens arriba la informació poca i malament, i no ens ve 
diferenciada. I quan necessitem coses d’Hisenda o del Ministeri de Treball, doncs, 
tenim moltes dificultats. Al final acaba sent la dada «més fiable», i entre cometes –i 
entre cometes–, la de l’EPA, i que, en definitiva, es mou per percentatges. I, per tant, 
fiabilitat cap. El que passa… (veus de fons) Cap; poca o dificultosa. Però quan 
analitzes temes si sempre agafes com a mínim la mateixa dada, doncs, pots veure 
evolucions. Que si estem segurs que Girona actualment hi ha 5.564 persones a l’atur? 
No, de cap manera. Però si fent servir el mateix sistema fa quatre anys n’hi havia vuit 
mil, segons aquest sistema, potser eren unes miques més, potser eren unes miques 
menys, no ho sé, doncs, ara m’imagino que serà el mateix.  

Però és cert, segurament, no anem molt fins. Però, bé, com a mínim, sí que és cert 
que quan veiem que les persones que tenen estudis universitaris, ostres, entren en 
una autopista en el mercat laboral, eh?, entren per l’autopista, bé, això és així. I si són 
exactament aquest número o no, no, però segurament a grans números ens serveix 
per poder practicar aquesta anàlisi. 

No sé si li he respost ben bé el que vostè me demanava. Més o menys, eh? Perfecte. 

Doncs, això és tot. 

(El senyor Albertí intervé sense fer ús del micròfon.) 
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Sra. Marta Madrenas Mir (CiU): D’acord. El Pla d’usos del Castell de Montjuïc, si els 
sembla… (el senyor Albertí intervé sense fer ús del micròfon) Home, jo crec que el 
més adequat seria que en parléssim tranquil·lament en una reunió i li expliquem tot el 
que vostè vulgui saber, eh?, no cal que s’esperi al proper Ple. Li sembla? Perfecte. 

Sra. Marta Madrenas Mir (CiU): Doncs moltes gràcies. Mercès. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez: I dit això, quan són les onze i vint 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. 


