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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE L’11 D’ABRIL DE 2016 

 

A la ciutat de Girona, a onze d’abril de dos mil setze, essent les divuit hores i sis 
minuts, es reuneix el Ple de l’Ajuntament, 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) 
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SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 

SR. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 

SR. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 

SRA. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 

SR. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 

SRA. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 

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

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

 

ORDRE DEL DIA 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

* Decret de l'Alcaldia de data 11 de març de 2016 relatiu a marc pressupostari 
exercicis 2016 a 2019 

*Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Georgina Andreu Mur, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinadora de Promoció i Ocupació. 

* Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Georgina Andreu Mur, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinadora de Promoció i Ocupació. 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  18  de  març  de  2016  relatiu  a  nomenament  de 
Carles Ferreira Torres personal eventual. 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  18  de  març  de  2016  relatiu  a  nomenament  del 
senyor  Jordi  Moner  Caner  personal  eventual  per  ocupar  el  lloc  de  treball  de 
coordinador de programes. 

*Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Joaquim Oliva Sala, com a personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Maria Padres Angelats, personal eventual 

* Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Daniel Planas Vila, personal eventual 

* Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Albert 
Riera Pairó, personal eventual 

* Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Ana Rodriguez Acosta, personal eventual. 
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* Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Maria Clara Sánchez-Castro Bonfill, personal eventual, per ocupar el lloc de treball 
de Coordinadora de Ciutadania. 

* Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Narcís Sastre Fulcarà, personal eventual per ocupar 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  18  de  març  de  2016  relatiu  a  nomenament  del 
senyor Enrique Urreta Alvarez personal eventual 

* Decret de l'Alcaldia de data 30 de març de 2016 relatiu a en sessió plenària 
celebrada  el  dia  29  de  juny  de  2015  s'adoptà,  entre  d'altres,  l'acord  de 
configurar el personal eventual al servei d'aquest Ajuntament. Vist l'article 304.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que estableix que  el  nomenament  del  
personal  eventual  de  confiança  o  assessorament especial  correspon  a  
l'alcaldiaNomenament  de  la  senyora  Susanna  Fulcarà Lara, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Georgina Andreu Mur, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinadora de Promoció i Ocupació. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Maria Teresa Carpintero Campal, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Maria Teresa Carpintero Campal, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Sonia Cebrian Torres, personal eventual 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Sònia Cebrián Torres, personal eventual. 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  31  de  març  de  2016  relatiu  a  nomenament  del 
senyor Biel de Montserrat Valls, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Biel 
de Montserrat Valls, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Carles Ferreira Torres, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Susanna Fulcarà Lara, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Cristina Lopez Gonzalez, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Cristina López González, personal eventual. 

*Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Dolors Martin Sanchez, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Dolors Martin Sánchez, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de Sra. Maria 
Padres Angelats, personal eventual. 
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* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Ana Rodríguez Acosta, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Maria Clara Sánchez-Castro Bonfill personal eventual de confiança. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Narcís Sastre Fulcarà, personal eventual per ocupar 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Enrique Urreta Alvarez, personal eventual. 

* Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Daniel Planas Vila, personal eventual. 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  1  d'abril  de  2016  relatiu  a  nomenament  de  la 
senyora Ana Rodríguez Acosta, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinadora d'Igualtat. 

* Decret de l'Alcaldia de data 1 d'abril de 2016 relatiu a nomenament del senyor Luis 
Castañer de Santiago, personal eventual. 

3. CONVALIDACIONS. 

* Decret  de  l'Alcaldia  de  data  30  de  març  de  2016  relatiu  a  composició 
permanent de la mesa de contractació 

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

4. Proposta  d'aprovació  del  reglament  de  polítiques  municipals  d'igualtat  de 
gènere 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT,  PARTICIPACIÓ I 
COOPERACIÓ 

5. Adhesió a la Iniciativa de Nou Pacte d'Alcaldes per el Clima i l'Energia 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

6. Modificar  les  prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja 
establert amb l'empresa "Eulen, S.A." 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME ACTIVITATS MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

7. Aprovació  provisional  del  Pla  Especial  per  a  la  regulació  específica  de  les 
condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i asociacions de 
cannabis. 

8. PROPOSTES URGENTS 

MOCIONS 

9. Moció que presenta el grup municipal de C's per la implantació d'un sistema de 
seguretat "IKANGURO". 

10. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP-Crida  per  Girona  sobre 
l'equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses. 

11. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per racionalitzar els estudis 
d'Educació Secundària a Girona. 
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12. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d'ERC-MES  per  desencallar  el  Pla 
Especial de les Pedreres i el seu Programa d'Acció Social. 

13. Moció que presenta el grup municipal del PPC referent al Pla Estratègic de la 
ciutat de Girona 2016-2020. 

14. Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC-CP, ERC-MES i CUP- 
CRIDA PER GIRONA de suport a la declaració del comitè per a l'acollida de les 
persones refugiades a Catalunya. 

PART DE CONTROL  

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, 
deconformitat 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 local, des de la resolució número 2016002952 a la número 
2016004313, des de 1 de març de 2016 fins a 31 de març de 2016. 

DACIÓ  DE  COMPTE  dels  acords  adoptats  per  la  Junta  de  Govern  Local  per 
delegació  de  l'Alcalde  president  de  la  Corporació  de  conformitat  amb  el  que 
disposa  l'article  42  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats 
locals, de data 4 de març de 2016 (ordinària), 11 de març de 2016 (ordinària), 18 de 
març de 2016 (ordinària), i 23 de març de 2016 (ordinària). 

15. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda. Em sembla que ja la 
composició del plenari està completa, perfecte. Molt bé. 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs primer i com a informe de 
presidència m’agradaria reprendre el que era habitual que dugués a terme el llavors 
alcalde Carles Puigdemont en el sentit de fer una petita o breu mirada a com s’està 
esdevenint l’evolució de l’atur a la ciutat de Girona. En acabar aquest mes de març, les 
persones aturades que constaven registrades eren, a la ciutat de Girona, de 6.157 
persones, aquesta xifra representa una reducció de 138 persones menys que el mes 
anterior, el mes de febrer, per tant, hi ha una reducció d’un 2,19. És el cinquè any 
consecutiu que en el mes de març es produeix aquesta reducció intermensual, de 
febrer a març. Amb relació a 2015, que és una dada important perquè ens permet 
veure l’evolució d’una forma més transversal o amb millor visió, és de 830 persones 
aturades menys, és a dir, una reducció de quasi el 12 per cent. És, de fet, aquesta 
reducció interanual, és la més important tant en nombres absoluts com percentuals 
dels últims deu anys. Per tant, són xifres importants. De fet, la ciutat ja porta vint-i-vuit 
mesos consecutius de reducció de l’atur interanual i hauríem d’anar al 2009 per trobar 
una xifra de l’atur en un mes de març més baixa que l’actual, que precisament, si 
recorden vostès, el mes de març de 2013 va ser fatídic i va ser una xifra altíssima, se’n 
recorden vostès, quasi va arribar als vuit mil aturats. Llavors poden veure vostès 
aquests gràfics a les pàgines tres i quatre de l’informe socioeconòmic que els hem 
acompanyat, que podem veure què és sensiblement diferent al que s’aportava amb 
anterioritat. 

També remarcar que el total de persones afiliades a la Seguretat Social, que, de fet, 
ens basem en les dades del mes de febrer perquè aquí sí que tardem una miqueta 
més a poder-les aconseguir, representa un 0,8 per cent més que les del gener i, el que 
és més important, és més d’un 5 per cent més que el febrer de l’any passat. Per tant, 
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aquí no només s’ha de destacar la reducció de l’atur, sinó l’augment de la contractació 
de persones, però no de més contractes, sinó de més persones afiliades a la 
Seguretat Social. Les dues dades són molt positives, però, com sempre diem, cal ser 
molt prudents, hem de seguir treballant molt, això en absolut és suficient, no hem de 
caure en l’autocomplaença i, per tant, hem de continuar treballant per millorar 
aquestes xifres. 

Quant al projecte ferroviari, informar-los, però, avui ja han pogut comprovar en els 
diaris..., de fet, ha sortit que l’estació d’autobusos ja s’ha iniciat, no cal que ampliï més 
la informació perquè ja ha sortit a tot arreu. Per tant, quant a l’estació d’autobusos, 
aquesta seria la informació que han pogut vostès veure i que ja se’ls havia comentat 
amb anterioritat directament per part del mateix conseller que va venir expressament a 
Girona a comunicar-ho a tots els portaveus. 

I, per altra banda, respecte a la licitació de les obres de la llosa, sí que és cert que 
haurien d’estar adjudicades, segons el calendari que ens havien manifestat, en els 
darrers dies. I sí que és cert que a la pàgina de Fomento on surt, a la plataforma del 
Ministeri de Foment, encara surt com a..., és que ara no ho puc llegir bé... En fi, que 
surt que encara no estan adjudicades. És que ara no ho veig. (Veus de fons.) Sí, està 
en trámite. Per tant, hauria de ser ja, és imminent, però, de fet, allà surt encara en 
trámite, evidentment es tornarà a fer la trucada perquè acabi aquest tràmit de forma 
immediata i ja quedin adjudicades definitivament aquestes obres a l’empresa que 
resulti adjudicatària per iniciar la reposició de la llosa. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara ja passem, doncs, als punts 
de l’ordre del dia. El segon punt de l’ordre del dia seria decrets i acords a donar 
compte al Ple, si algú... D’acord, al final, doncs. 

2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

* Sentència núm. 106, de 8 de febrer de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya,  Sala  del  Contenciós  Administratiu,  Secció  Quarta,  que  estima  el 
recurs   d'apel·lació   núm.   289/2015,   interposat   per   la   part   actora   contra   la 
sentència  núm.  124,  d'11  de  juny  de  2015,  dictada  pel  Jutjat  Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, en virtut de la que es va estimar parcialment el 
recurs contenciós administratiu núm. 90/2015, interposat contra la desestimació 
per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra la resolució del 
sergent  en  cap  de  l'Oficina  de  Planificació  de  la  Policia  Municipal  i  contra  les 
desestimacions  per  silenci  administratiu  dels  recursos  interposats  contra  les 
Ordres Generals del Servei de la Policia Municipal de Girona, de 2 de desembre 
de 2014, d'assignació provisional d'agents fins el 14 de desembre de 2014 i de 
15 de desembre de 2014 d'assignació definitiva d'agents pel 2015. 

* Sentència núm. 37, de 22 de febrer de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  1  de  Girona,  que  estima  en  part  el  recurs  contenciós  administratiu  núm. 
405/2015,   interposat   per   la   recurrent   contra   la   desestimació   per   silenci 
administratiu  de  la  reclamació  de  responsabilitat  patrimonial  formulada  pels 
danys  personals  i  materials  soferts  a  conseqüència  de  l'accident  patit  amb  el 
vehicle al passar per sobre de la tapa de clavegueram que hi ha a la cruïlla del 
carrer Indústria amb el carrer Sarrià de Ter en sentit accés a l'AP-7. La quantia 
del procediment es va establir en 7.179,86 €. La sentència estableix la quantitat a 
indemnitzar  a  la  recurrent  en  3.000  €,  que  serà  assumida  per  la  companyia 
asseguradora. 

* Sentència núm. 58, de 26 de febrer de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 3 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 329/2015, 
interposat  per  la  recurrent  contra  el  Decret  dictat  per  l'Alcaldia-Presidència  en 
data 7 de juliol de 2015, d'imposició d'una sanció de 90 €, per incompliment de 
l'Ordenança  Municipal  de  Circulació,  per  estacionar  un  vehicle  en  una  zona 
temporalment prohibida a la plaça de Marquès de Camps. 

* Sentència   núm.   69,   de   data   1   de   març   de   2016,   del   Jutjat   Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 329/2013, interposat per diferents Associacions de Veïns contra els Decrets 
dictats  per  l'Alcaldia-Presidència  en  dates  5  de  juny  de  2013  de  regulació  dels 
horaris  d'ocupació  de  les  terrasses  a  la  via  pública,  de  17  de  juliol  de  2013, 
d'ampliació  temporal  de  l'horari  i  de  14  de  març  de  2014  i,  de  forma  indirecta 
l'ordenança reguladora de les condicions d’instal·lació, funcionament i intervenció 
de  determinats  establiments  públics  dedicats  a  la  restauració,  espectacles  i/o 
activitats recreatives i les seves terrasses. 

Decret de l'Alcaldia de data 11 de març de 2016 relatiu a marc pressupostari 
exercicis 2016 a 2019 
Aprovar  el  marc  pressupostari  per  als  exercicis  2016  a  2019  amb  el  següent 
contingut  i  als  efectes  de  comunicació  al  Ministeri  d'Hisenda  i  Administracions 
Públiques : 

1. Marc pressupostari consolidat :  
Per a despeses : 
Capítol  1  :  decrement  per  a  2017  (  execució  a  2016  de  romanents  i  
despesa afectada a ingressos ) i increments de l'1 % per a 2018 i 2019 
Capítol 2 : decrement per a 2017 ( execució a 2016 de romanents i de 
despeses afectades de l'exercici )  i 1.9 % per a 2018 i 2019 
Capítol 3 i 9 : única incidència l'endeutament de l'Ajuntament de Girona i 
segons l'exposat. 
Capítol  4  :  increment  1.9  %  per  a  2018  i  2019,  augment  a  2017  superior  per 
estimació inexecució exercici en curs 
Capítol 5 : no es preveu execució de la quantia prevista en aquest capítol, si 
que es  preveu  consignació  pels  exercicis  2017,  2018  i  2019  atenent  a  
possibles  
contingències o ajustos necessaris en la previsió d'ingressos. 
Capítol  6  :  única  incidència  la  inversió  per  part  de  l'Ajuntament  de  Girona  
i segons l'exposat. 
 
Per a ingressos : 
Capítol 1 i 2 : increment 1.7 % per a 2017, i per a 2018 i 2019 un 1.5 % 
Capítol 3 : decrement a 2017 respecte 2016 per estimar a l'exercici en curs els 
drets reconeguts i no previsió inicial,  increment 1.68 % per a 2018 i 2019 
Capítol 4 : per a 2017 es redueix la previsió d'execució per ajustament a quanties  
recurrents ,  2018 i 2019 es preveu un increment del 1.3 %. 
Capítol 5 : única variació contemplada es la previsió per a l'Ajuntament de Girona 
i segons l'exposat als antecedents 
Capítol  6,  7  i  8  :  no  es  preveu  dotació,  en  tot  cas  resultarien  ingressos  per  a 
finançar noves despeses no recurrents i extraordinàries. 
Capítol  9  :  única  incidència  l'endeutament  de  l'Ajuntament  de  Girona  i  segons 
l'exposat en els antecedents 
 
2. Saldos i magnituds pressupostàries : 
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a.  Capacitat  de  finançament  (  diferència  ingressos  no  financers  superiors  a  
la despesa  no  financera  )  sobre  execució  de  pressupost  (  drets  
reconeguts  / obligacions reconegudes ) : 
Exercici 2016 : 3.559.077,27 
Exercici 2017 : 980.000,00 
Exercici 2018 : 980.000,00 
Exercici 2019 : 980.000,00 
b. Ajustaments en termes SEC : l'ajustament que s'efectua és en base a: 
.  (  -  )  Pendent  de  cobrament  dels  capítols  1,  2  i  3  d'ingressos,  partint  dels 
percentatges de cobrament promig dels darrers 5 exercicis que resulta : 
Cap 1 : 91.52 %  
Cap 2 : 84.83 %  
Cap 3 : 79.50 % 
. ( + ) Cobrament exercicis tancats : cobrament en valors absoluts promig dels 
darrers 5 exercicis : 6.317.247,97 
. ( + ) Reintegraments liquidacions participació ingressos Estat :  
Exercici 2016 : 1.302.262,00 ( liquidació 2013, 2008 i 2009 ) 
Exercici 2017 : 355.000,00 ( liquidació 2008 i 2009 ) 
Exercici 2018 : 355.000,00 ( liquidació 2008 i 2009 ) 
Exercici 2019 : 355.000,00 ( liquidació 2008 i 2009 ) 
. Inexecució estimada : 
Exercici 2016 : 0,00, s'estimen drets i obligacions reconegudes 
Exercici 2017 - 2018 i 2019  : 3 % despesa no financera 
I la capacitat de finançament en base als ajustos exposats serà:  
Exercici 2016 : 1.046.339,27 
Exercici 2017 : 732.903,40 
Exercici 2018 : 780.831,25  
Exercici 2019 : 829.511,05 
c. Volum de deute : en base a les quotes d'amortització previstes i les 
operacions d'endeutament a concertar, el capital pendent al finalitzar cada 
exercici resulta de: 
Exercici 2016 : 57.329.009,45 ( 51 % dels ingressos corrents previstos ) 
Exercici 2017 : 56.384.118,52 ( 52 % dels ingressos corrents previstos ) 
Exercici 2018 : 55.437.677,81 ( 51 % dels ingressos corrents previstos ) 
Exercici  2019  :   55.022.439,28  ( 49 % des ingressos corrents previstos ) 
Es consideren operacions a curt i llarg termini. 

 

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Georgina Andreu Mur, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinadora de Promoció i Ocupació. 

Nomenar la Sra. Georgina Andreu Mur amb NIF 46781504X per ocupar el lloc de 
treball de Coordinadora de Promoció i Ocupació, adscrita a l'Àrea de Promoció i 
Ocupació, assimilable al grup A1, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de 
personal eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 15  de  
març  de  2016,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei 7/2007, de 
12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents 
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noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 

De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i DOGC, i es publicarà en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 
Del present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Georgina Andreu Mur, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinadora de Promoció i Ocupació. 

Nomenar la Sra. Georgina Andreu Mur amb NIF 46781504X per ocupar el lloc de 
treball de Coordinadora de Promoció i Ocupació, adscrita a l'Àrea de Promoció i 
Ocupació, assimilable al grup A1, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de 
personal eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 15  de  
març  de  2016,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei 7/2007, de 
12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents 
noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de 
Carles Ferreira Torres personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  al  senyor 
Carles  Ferreira  Torres  amb  NIF  41555417Y,  assessor  del  grup  municipal  de 
ERC,  assimilable  al  grup  A2  (Nivell  CD  21)  tècnic  de  grau  mig,  amb  una 
dedicació  de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.799,78  €  ,  amb 
efectes del dia 15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del 
senyor Jordi Moner Caner personal eventual per ocupar el lloc de treball de 
coordinador de programes. 

Nomenar  el  Sr.  Jordi  Moner  Caner  amb  NIF  40303675Q  per  ocupar  el  lloc  de 
treball de Coordinador de Programes, adscrit a l'Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat, 
assimilable al grup A1, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal 
eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 15 de març de  
2016,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei  7/2007,  de  12 d'abril, 
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l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents 
noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Joaquim Oliva Sala, com a personal eventual. 

Nomenar  al  Sr.  Joaquim  Oliva  Sala  amb  NIF  40434440A  per  ocupar  el  lloc  de 
treball d'Assessor Jurídic-Eventual, assimilat al grup A1, nivell CD 28 i dedicació 40  
hores  setmanals  i  amb  la  consideració  de  personal  eventual  de  confiança  i 
assessorament especial, amb efectes del dia 15 de març de 2016, d'acord amb el  
que  disposen  l'article  12  de  la  Llei  7/2007,  de  12  d'abril,  l'article  53.1.i)  del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord amb el que disposa l'article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril 
s'estableix que la jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions 
íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents  noranta-quatre 
euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Maria Padres Angelats, personal eventual 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  senyora 
Maria  Padrés  Angelats  amb  NIF  41548369L,  assessora  del  grup  municipal  de C's,  
assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administrativa,  amb  una dedicació  
de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.305,27  €  ,  amb efectes del dia 
15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Daniel Planas Vila, personal eventual 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial el senyor Daniel 
Planas Vila amb NIF 77 916 217 Z, assessor del grup municipal de CIU, assimilable 
al grup C2 (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 hores i una 
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retribució íntegra mensual de 1.305,27 € , amb efectes del dia 15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Albert Riera Pairó, personal eventual 

Nomenar  el  Sr.  Albert  Riera  Pairó  amb  NIF  40299998L  per  ocupar  el  lloc  de 
treball de Coordinador Gerent, adscrit a l'Àrea d'Alcaldia, assimilable al grup A1, amb 
un nivell de CD 30 i amb la consideració de personal eventual de confiança i 
assessorament especial, amb efectes del dia 15 de març de 2016, d'acord amb el 
que disposen els articles 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions íntegres en còmput anual seran de setanta-dos mil noranta-un euros amb 
setze cèntims (72.091,16 €). 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Ana Rodriguez Acosta, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  senyora Ana  
Rodriguez  Acosta  amb  NIF  77621271C,  assessora  del  grup  municipal  del PSC,  
assimilable  al  grup  C2(Nivell  CD  16)  auxiliar  administratiu,  amb  una dedicació  
de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.305,27  €  ,  amb efectes del dia 
15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra.  
Maria  Clara  Sánchez-Castro  Bonfill,  personal  eventual,  per  ocupar  el lloc de 
treball de Coordinadora de Ciutadania. 

Nomenar  la  Sra.  Maria  Clara  Sánchez-Castro  Bonfill  amb  NIF  43629327Y  per 
ocupar  el  lloc  de  treball  de  Coordinadora  de  Ciutadania,  adscrita  a  l'Àrea  de 
Ciutadania, assimilable al grup A1, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de 
personal eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 15  de  
març  de  2016,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei 7/2007, de 
12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
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D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents 
noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Narcís Sastre Fulcarà, personal eventual per ocupar 

Nomenar el Sr. Narcís Sastre Fulcarà amb NIF 40348251H per ocupar el lloc de 
treball de Coordinador de Sostenibilitat, adscrit a l'Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat, 
assimilable al grup A1, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal 
eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 15 de març de  
2016,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei  7/2007,  de  12 d'abril, 
l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 
214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents 
noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 18 de març de 2016 relatiu a nomenament del 
senyor Enrique Urreta Alvarez personal eventual 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  el  senyor 
Enrique Urreta Álvarez amb NIF 46352366Y, assessor del grup municipal de C's, 
assimilable al grup A2 (Nivell CD 21) tècnic de grau mig, amb una dedicació de 19 
hores setmanals i una retribució íntegra mensual de 911,89 € , amb efectes del dia 
15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 30 de març de 2016 relatiu a en sessió plenària 
celebrada  el  dia  29  de  juny  de  2015  s'adoptà,  entre  d'altres,  l'acord  de 
configurar el personal eventual al servei d'aquest Ajuntament. 

Vist  l'article  304.2  del  Decret  legislatiu  2/2003,  de  28  d'abril,  pel  qual s'aprova  
el  Text  refòs  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya, que  estableix  que  
el  nomenament  del  personal  eventual  de  confiança  o assessorament  especial  
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correspon  a  alcaldia. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  senyora 
Susanna Fulcarà Lara amb NIF 41553881B, assessora del grup municipal de la 
CUP,  assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administratiu,  amb  una 
dedicació  de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.305,27  €  ,  amb 
efectes del dia 15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Georgina Andreu Mur, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinadora de Promoció i Ocupació. 

Nomenar la Sra. Georgina Andreu Mur amb NIF 46781504X per ocupar el lloc de 
treball de Coordinadora de Promoció i Ocupació, adscrita a l'Àrea de Promoció i 
Ocupació, assimilable al grup A1, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de 
personal eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 19  de  
març  de  2016,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei 7/2007, de 
12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents 
noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Maria Teresa Carpintero Campal, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  senyora 
Maria  Teresa  Carpintero  Campal  amb  NIF  43677398F,  assessora  del  grup 
municipal  de  PPC,  assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administratiu, amb 
una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27 € , amb 
efectes del dia 15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Maria Teresa Carpintero Campal, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  senyora 



 

  14

Maria  Teresa  Carpintero  Campal  amb  NIF  43677398F,  assessora  del  grup 
municipal  de  PPC,  assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administratiu, amb 
una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27 € , amb 
efectes del dia 19 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Sonia Cebrian Torres, personal eventual 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora 
Sònia  Cebrián  Torres  amb  NIF  40334603D,  assessora  del  grup  municipal  de CIU,  
assimilable  al  grup  A2  (Nivell  CD  21)  tècnica  de  grau  mig,  amb  una dedicació  
de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.799,78  €  ,  amb efectes del dia 
15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Sònia Cebrián Torres, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  de  la 
senyora   Sónia   Cebrian   Torres   amb   NIF   40334603D,   assessora   del   grup 
municipal de CiU, assimilable al grup A2 (Nivell CD 21) tècnica de grau mig, amb una 
dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.799,78€, amb efectes 
del dia 19 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del 
senyor Biel de Montserrat Valls, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  el  senyor Biel  
de  Montserrat  Valls  amb  NIF  40358915X,  assessor  del  grup  municipal  de CUP,  
assimilable  al  grup  A2  (Nivell  CD  21)  tècnic  de  grau  mig,  amb  una dedicació  
de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.799,78  €  ,  amb efectes del dia 
15 de març de 2016. 

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

De present decret se'n donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que 
celebri. 
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Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Biel de Montserrat Valls, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  del  senyor Biel  
de  Montserrat  Valls  amb  NIF  40358915X,  assessor  del  grup  municipal  de CUP,  
assimilable  al  grup  A2  (Nivell  CD  21)  tècnic  de  grau  mig,  amb  una dedicació  
de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.799,78€,  amb efectes del dia 
19 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Carles Ferreira Torres, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  del  senyor 
Carles  Ferreira  Torres  amb  NIF  41555417Y,  assessor  del  grup  municipal  de 
ERC,  assimilable  al  grup  A2  (Nivell  CD  21)  tècnic  de  grau  mig,  amb  una 
dedicació  de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.799,78€,  amb 
efectes del dia 19 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Susanna Fulcarà Lara, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  senyora 
Susanna Fulcarà Lara amb NIF 41553881B, assessora del grup municipal de la 
CUP,  assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administratiu,  amb  una 
dedicació  de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.305,27  €  ,  amb 
efectes del dia 19 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Cristina López González, personal eventual. 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora 
Cristina Lopez González amb NIF 40338053D, assessora del grup municipal del 
PSC,  assimilable  al  grup  A2  (Nivell  CD  21)  tècnica  de  grau  mig,  amb  una 
dedicació de 37,5 hores setmanals i una retribució íntegra mensual de 1.799,78 €, 
amb efectes del dia 15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Cristina López González, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  de  la 
senyora  Cristina  López  González  amb  NIF  40338053D,  assessor  del  grup 
municipal  del  PSC,  assimilable  al  grup  A2  (Nivell  CD  21)  tècnica  de  grau  mig, amb 
una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.799,78€, amb 
efectes del dia 19 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Dolors Martin Sanchez, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  senyora 
Dolors  Martín  Sánchez  amb  NIF  44997200T,  assessora  del  grup  municipal 
d'ERC,  assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administrativa,  amb  una 
dedicació  de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.305,27  €  ,  amb 
efectes del dia 15 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Dolors Martin Sánchez, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  de  la 
senyora   Dolors   Martín   Sánchez   amb   NIF   44997200T,   assessora   del   grup 
municipal  d'ERC,  assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administrativa, amb 
una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27 amb 
efectes del dia 19 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de Sra. 
Maria Padres Angelats, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  de  la 
senyora   Maria   Padrés   Angelats   amb   NIF   41548369L,   assessora   del   grup 
municipal  de  C's,  assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administrativa, amb 
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una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27€, amb 
efectes del dia 19 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Ana Rodríguez Acosta, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  de  la 
senyora   Ana   Rodríguez   Acosta   amb   NIF   77621271C,   assessora   del   grup 
municipal  del  PSC,  assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administratiu, amb 
una dedicació de 37,5 hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27€, amb 
efectes del dia 19 de març de 2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Maria Clara Sánchez-Castro Bonfill personal eventual de confiança. 

Nomenar  la  Sra.  Maria  Clara  Sánchez-Castro  Bonfill  amb  NIF  43629327Y  per 
ocupar  el  lloc  de  treball  de  Coordinadora  de  Ciutadania,  adscrita  a  l'Àrea  de 
Ciutadania, assimilable al grup A1, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de 
personal eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 19  de  
març  de  2016,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei 7/2007, de 
12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents 
noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Narcís Sastre Fulcarà, personal eventual per ocupar 

Nomenar el Sr. Narcís Sastre Fulcarà amb NIF 40348251H per ocupar el lloc de 
treball de Coordinador de Sostenibilitat, adscrit a l'Àrea d'Hisenda i Sostenibilitat, 
assimilable al grup A1, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal 
eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 19 de març de  
2016,  d'acord  amb  el  que  disposen  els  articles  12  de  la  Llei  7/2007,  de  12 d'abril, 
l'article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 
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214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  cinquanta-tres  mil  sis-cents 
noranta-quatre euros amb noranta-vuit cèntims (53.694,98 €). 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Enrique Urreta Alvarez, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  del  senyor 
Enrique Urreta Alvarez amb NIF 46352366Y assessor del grup municipal de C's, 
assimilable al grup A2 (Nivell CD 21) tècnic de grau mig, amb una dedicació de 19 
hores i una retribució íntegra mensual de 911,89€, amb efectes del dia 19 de març de 
2016. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 31 de març de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Daniel Planas Vila, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  el  senyor 
Daniel  Planas  Vila  amb  NIF  77916217Z,  assessor  del  grup  municipal  de  CiU, 
assimilable al grup C2 (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 
hores i una retribució íntegra mensual de 1.305,27€, amb efectes del dia 19 de març 
de 2016. 

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

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

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  1  d'abril  de  2016  relatiu  a  nomenament  de  la 
senyora  Ana  Rodríguez  Acosta,  personal  eventual,  per  ocupar  el  lloc  de 
treball de Coordinadora d'Igualtat. 

Nomenar la Sra. Ana Rodríguez Acosta amb NIF 77621271C per ocupar el lloc de 
treball de Coordinadora d'Igualtat, adscrita a l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball  
i  Seguretat,  assimilable  al  grup  A1,  amb  un  nivell  de  CD  28  i  amb  la consideració 
de personal eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 1 
d'abril de 2016, d'acord amb el que disposen els articles 12 de la  Llei  7/2007,  de  12  
d'abril,  l'article  53.1.i)  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 d'abril, i l'article 9 del 
Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

D'acord  amb  el  que  disposa  l'article  304  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
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d'abril,  s'estableix  que  la  jornada  laboral  serà  de  40  hores  setmanals  i  les 
retribucions  íntegres  en  còmput  anual  seran  de  quaranta-vuit  mil  sis  cents 
quaranta-nou euros amb dos cèntims (48.649,02 €). 

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

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

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  1  d'abril  de  2016  relatiu  a  nomenament  del 
senyor Luis Castañer de Santiago, personal eventual. 

Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  el  senyor Luis  
Castañer  Santiago  amb  NIF  40367868Q,  assessor  del  grup  municipal  del PSC,  
assimilable  al  grup  C2  (Nivell  CD  16)  auxiliar  administratiu,  amb  una dedicació  
de  37,5  hores  i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.305,27€,  amb efectes del dia 
1 d'abril de 2016. 

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

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

VOTACIÓ 

Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

3. RATIFICACIONS  

Decret  de  l'Alcaldia  de  data  30  de  març  de  2016  relatiu  a  composició 
permanent de la mesa de contractació 

Primer.-   APROVAR   l'establiment   amb   caràcter   permanent   de   la   Mesa   de 
Contractació   que   ha   d'assistir   als   diferents   òrgans   de   contractació   de   la 
Corporació  municipal  en  els  diferents  procediments  de  licitació  tant  oberts,com 
restringits com negociats amb publicitat i si s'escau en el procediments negociats 
sense publicitat. 

Segon.- ESTABLIR la següent composició de la Mesa de Contractació:  

President : 

L'Alcaldessa de la Corporació municipal : Sra Marta Madrenas Mir 

Suplent: El/la Tinent d'Alcalde per l'ordre establert en les Tinences d'Alcaldia. 

Vocals: El/la  Tinent  d'Alcalde  de  l'Àrea  d'Hisenda  i  Règim  Interior:  Sra.  Maria  
Àngels Planas i Crous. 

Suplent: El Tinent/ta d'Alcalde o regidor/a de l'Àrea corresponent en funció de la 
matèria objecte del contracte. 

El/la cap d'àrea, servei o secció corresponent en funció de la matèria objecte del 
contracte. 

Suplent : El Tècnic redactor del Plec de prescripcions Tècniques. 
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Un regidor de cadascun dels grups municipals. 

ERC-MES-AM : 

Titular: Maria Mercè Roca i Perich 

Suplent: Pere Albertí i Serra 

CUP-Crida per Girona: 

Titular: Laia Pèlach Saget 

Suplent: Lluc Salellas Villar 

C's: 

Titular: Míriam Pujola Romero 

Suplent: Manuel Vázquez Rodríguez 

PPC : 

Titular: Concepció Veray Cama 

El Secretari General de la Corporació, o en el seu cas el Vicesecretari o altre/a 
lletrat/da de serveis jurídics. 

L'Interventor  de  la  Corporació  municipal  o  en  el  seu  cas  la  Viceinterventora  o 
altre/a funcionari/a de serveis econòmics. 

La Cap de Contractació o en el seu cas un/a tècnic/a del servei de contractació i 
compres de la Corporació. 

Secretari: 

Un/a funcionari/a del servei de contractació i compres de la Corporació municipal o, 
en el seu cas, un/a funcionari/a de l'Àrea de Règim Interior. 

Tercer.-  Per  a  l'adequada  composició  de  la  Mesa  de  Contractació  hauran 
d'assistir la majoria absoluta dels seus membres, i en tot cas serà preceptiva la 
presencia del Secretari i de l'Interventor de la Corporació municipal així com del 
President, o del suplent de qualsevol d'ells. 

Quart.- Ratificar la present resolució en el pròxim Ple municipal que se celebri. 

Cinquè.-  PUBLICAR  el  present  acord  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Girona i en el Perfil del contractant de l'Ajuntament. 

Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als membres titulars i suplents de la Mesa de 
Contractació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El tercer punt es tracta d’una 
convalidació, que és la composició permanent de la Mesa de Contractació, en aquest 
cas crec que cal la votació. 

Per tant, no sé si hi ha algun vot en contra... 

Abstencions? 

Per tant, aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. 

 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

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

4.   Aprovar inicialment el Reglament de Polítiques Municipals d’Igualtat de 
Gènere. 

L'Ajuntament de Girona va iniciar una política explícita de gènere -durant el curs 
1998-99- amb una recerca sobre la percepció de (des)igualtat de les dones de 
Girona,  a  l'Institut  de  Qualitat  de  Vida  de  la  UdG.  Apuntava  com  es  viu  la 
desigualtat a la ciutat. 

Seguidament en el curs 1999-2000 es va desenvolupar el projecte transnacional 
Ciutat i Igualtat, d'intercanvi d'experiència en plans d'acció per la   millora de la 
igualtat  d'oportunitats  entre  homes  i  dones  a  les  ciutats.  Com  a  conseqüència 
d'aquest projecte s'inicià un treball d'implementació d'iniciatives transversals de 
gènere a nivell municipal i de ciutat. També s'organitzà la participació ciutadana en 
aquest tema mitjançant la Comissió Ciutat i Igualtat. 

Sobre aquesta base, a partir de 2002, s'ha succeït un pla municipal de gènere a cada 
mandat. Fins a quatre plans. Tots sota una estratègia de transversalitzar la 
perspectiva  de  gènere  a  l'acció  municipal,  actuant  coordinadament  totes  les 
àrees amb les accions  d'igualtat que decidien. 

En  aquest  periple,  la  impulsió  de  les  polítiques  d'igualtat  ha  anat  passant,  en 
general, per diverses fases, que justifiquen l'estratègia que porta a l'ajuntament a 
dotar-se  d'un  reglament.  A  la  qual  cosa  es  suma  l'oportunitat  d'iniciar-se  el 
mandat  corrent  amb  una  nova  llei  d'igualtat  del  Parlament  de  Catalunya:  la  llei 
17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. 
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Aquesta llei, per una part adapta per al país la llei estatal 3/2007 per a la igualtat 
efectiva  entre  homes  idones,  i  altres  disposicions  europees  recents,  que  resta com 
a dret supletori, i per altra part assimila l'experiència i la implementació de diversos 
plans de polítiques de dones de la Generalitat i dels ens locals; per la qual cosa, 
aporta la novetat de passar -en general- dels principis programàtics a mecanismes  
per  fer  efectiu  el  dret  a  la  igualtat.  És  a  dir,  és  una  llei  més operativa,  que  
comporta  revisar  molts  mecanismes  pràctics  de  l'administració local. 

Per  tot  això,  un  reglament  general  per  a  les  polítiques  municipals  d'igualtat 
resulta ser l'instrument idoni: 

- Resol el problema de la transversalitat. Una organització piramidal necessita de la 
transversalització de certes polítiques no sectorials, però no pot portar-ne més que  
unes  poques  simultàniament,  triades  estratègicament.  Si  la  política  de gènere no 
és una prioritat estratègica, el mecanisme d'un únic "pla transversal de gènere" per a 
tota l'organització és disfuncional. El reglament prova d'organitzar les  polítiques 
d'igualtat  mitjançant  plans  d'àrea,  emulant  el  mecanisme  que preveu la llei per a la 
Generalitat (un pla de gènere per a cada departament, amb una unitat impulsora 
específica). Això garanteix que cada àrea podrà mantenir un ritme propi sense entorpir 
el de les altres. 

- Representa una implementació general dels mecanismes i polítiques concretes, 
previstes  per  la  llei,  pels  temes  clau  que  caracteritzen  les  administracions 
públiques.  Per  això  una  part  del  reglament  consisteix  en  revisar  la  normativa 
municipal vigent i modificar-la amb perspectiva de gènere, mitjançant una única 
resolució del Ple municipal. 

-  Adopta  per  a  l'administració  municipal  previsions  concretes  de  la  nova  llei. 
Acompleix així, en la vessant normativa, l'objectiu polític d'implementar la llei a 
l'ajuntament en aquest mandat. 

- Eleva a la categoria de norma general pràctiques igualitàries ja implementades per 
les àrees, resultants dels anteriors plans municipals de gènere. 

- Intenta modular la implementació concreta de la llei a situacions reals que viu 
l'ajuntament, mitjançant el mecanisme de les disposicions transitòries; de manera que 
s'assoleixin els objectius fent passos endavant assumibles cap a la igualtat, evitant 
crear reaccions de bloqueig a les relacions amb la ciutadania. 

Vista  la  Llei  17/2015,  del  21  de  juliol,  d'igualtat  efectiva  de  dones  i  homes  i 
supletòriament la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes. 

Vista la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. 

Vista la Carta europea per la igualtat de dones i homes en la vida local, aprovada pel 
Ple municipal del 10 de juny de 2008. 

Aprovar el reglament de polítiques municipals d'igualtat de gènere 

Primer. APROVAR inicialment el Reglament de polítiques municipals d'igualta de 
gènere, en els termes que figuren en el document annex. 

Segon. Sotmetre a informació pública el text íntegre del reglament, pel termini de 
trenta dies, mitjançant publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en   
el   Diari   Oficial   de   la   Generalitat   de   Catalunya,   a   un   dels   mitjans   de 
comunicació escrita diària i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Girona, per a la 
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formulació de reclamacions i suggeriments. 

En  el  supòsit  que  no  es  presenti  cap  reclamació  o  suggeriment  s'entendrà 
definitivament aprovat. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): El quart punt de l’ordre del dia 
seria la proposta d’aprovació del reglament de polítiques municipals d’igualtat de 
gènere. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta) 

Té la paraula la tinenta d’alcalde d’Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, 
senyora Paneque. 

La Sra. Sílvia Paneque Sureda 

Sí. Moltes gràcies, alcaldessa. M’agradaria començar defensant aquest punt de l’ordre 
del dia fent un agraïment específic als tècnics municipals que han dut a terme aquesta 
tasca, una tasca de diagnosi i de proposta d’un document, que hem pogut treballar 
conjuntament amb els diferents grups municipals, i també amb aquelles entitats que 
formen part tant de la xarxa de dones com d’altres entitats i associacions de la ciutat 
que treballen en matèria d’igualtat, les hores que hi han dedicat són d’alta vàlua i volia 
començar fent aquest agraïment i justificant el perquè o què motiva i quina és la 
necessitat de presentar aquest reglament avui a consideració i aprovació del plenari. 

Segons les dades del darrer indicador d’igualtat publicat per la Cambra de Comerç de 
Barcelona, el nombre de dones ocupades a Catalunya és un 13 per cent inferior a les 
ocupacions d’homes. La temporalitat d’aquesta contractació afecta indistintament per 
sexe, però el 73 per cent dels contractes a temps parcial són de dones. També sabem 
que la bretxa salarial entre homes i dones va en detriment de les dones un 19 per cent 
salari/hora per sota, i un 13 per cent en el grup de directius. Per tant, tenim dones que 
estan desenvolupant feines amb la mateixa responsabilitat i qualificació i que estan 
retribuïdes de manera diferent en funció del sexe. 

La diferència també entre la pensió mitjana d’un home i d’una dona és d’un 31 per 
cent, i la diferència entre la prestació mitjana d’atur d’un home i una dona és d’un 12 
per cent. Crec que són dades que justifiquen que en els moments actuals encara tenim 
diferències més que evidents entre homes i dones i que, per tant, en aquest reglament 
com les polítiques en matèria d’igualtat de gènere que es desenvoluparan a partir del 
mateix estan més que justificades. 

L’accés als àmbits de l’esfera pública i la visibilitat de les dones a la societat és encara 
també un camí amb dificultats, perquè el mèrit i el talent no han anat vinculats amb 
l’ascens i el reconeixement, per això cal treballar amb més força l’espai del llenguatge, 
fer visible allò que ara apareix com a invisible, allò que la presidenta de Xile, la 
Michelle Bachelet, anomena la política de presència i que aquest nou reglament 
d’igualtat descriu com a democràcia paritària i participació paritària d’homes i dones en 
els afers públics. La participació d’homes i dones, doncs, en l’esfera pública, la 
presència de les dones en igualtat de condicions ens ha de conduir també de manera 
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natural a l’ús no sexista ni amb estereotips del llenguatge i la promoció de formes 
respectuoses amb les dones, amb les minories i amb totes les persones en general en 
l’atenció personal i en tota la documentació escrita, gràfica i audiovisual. 

Els poders públics i, en aquest cas, l’Ajuntament de Girona han d’aplicar la perspectiva 
de gènere a tots els nivells i en totes les etapes, aplicant els canvis necessaris per 
millorar la societat i respondre a les realitats, oportunitats, necessitats i expectatives 
dels dos sexes. Aquest reglament inclou també les mesures de correcció per a 
situacions de desigualtat social allà on aquesta desigualtat sigui patent. I cal que es 
tingui present que la igualtat de gènere no és només una qüestió formal sinó també 
com un fet de relacions quotidianes, perquè es visualitzi a casa, a les escoles, a les 
relacions laborals i al carrer. L’èxit d’aquestes polítiques d’igualtat de gènere és també 
l’èxit d’un procés en què homes i dones es percebin i es relacionin de manera efectiva 
com a iguals. 

Segons l’Institut Català de les Dones, una seixantena de les 159 trucades de la línia 
d’atenció a les dones en situacions de violència de gènere entre el mes de gener i el 
mes de març passat, han estat a Girona. A tot Catalunya han estat més de 2.500. 
Aquestes són dades molt preocupants i fan peremptòria l’obligació de les 
administracions de garantir, com garanteix aquest reglament d’igualtat, que s’afrontin 
de manera integral totes les formes de violència masclista, especialment la violència 
contra les dones i els actes sexistes, misògins o discriminatoris. 

Tots vostès tenen aquesta proposta de reglament. El reglament, que avui espero que 
aprovem amb el màxim suport possible, el que fa és també establir la composició i 
donar sortida al nou Consell d’Igualtat. Amb això, no només elevem a categoria de 
Consell Municipal el que havia estat una comissió de treball fins ara, sinó que el 
convertim en el màxim òrgan consultiu amb funcions també de supervisió i de 
dictaminar preceptivament el projecte de pressupostos municipals que faci referència a 
aquells recursos que vagin destinats a les polítiques en matèria d’igualtat de gènere. 

Serà també l’òrgan encarregat de fer la proposta del Pla d’igualtat d’aquest consistori 
per als pròxims anys i fer el seu seguiment i avaluació. La composició vostès la tenen 
perfectament detallada en aquest reglament. Hi veuran una segona part del mateix en 
el qual s’estableixen els mecanismes per garantir el dret d’igualtat efectiva que parlava 
ara en la introducció en l’Administració municipal, és a dir, a l’Ajuntament de Girona. 

I per destacar alguns dels punts més importants, estableix en l’article 8 els informes 
d’impacte de gènere, tenen vostès tot un llistat d’aquells procediments i en aquells 
punts on aquests informes d’impacte de gènere tindran importància i tindran aquesta 
mirada sobre tots els procediments que es facin des de l’Ajuntament de Girona. Tenen 
també, en l’article 9, com aquest reglament incidirà sobre les bases generals de 
contractació en perspectiva de gènere. Aquesta era una vella reclamació per part dels 
col·lectius que treballen en aquesta matèria, és a dir, que en les contractacions i en les 
empreses contractades es tingui també aquesta exigència i aquesta mirada d’igualtat 
de gènere. I finalment i per destacar també un altre punt important, no només hi ha 
alguns canvis en la denominació d’alguns òrgans municipals, on el llenguatge no tenia 
aquesta mirada de gènere, sinó que hi ha tota una sèrie de canvis en la normativa 
municipal per tal d’adaptar-los a aquest nou reglament. 

Per tant, amb aquest reglament no només tenim una bona eina per començar a 
treballar, sinó que és la porta per tal de poder constituir aquest consell que serà aquest 
òrgan superior en matèria d’igualtat, aquesta adequació dels diferents reglaments, 
informes d’impacte de gènere, de contractació, on s’inclourà una clàusula social 
referida únicament i exclusivament a la política d’igualtat de gènere. I també hi haurà 
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un apartat de sancions en el cas que les empreses licitants no complissin algun dels 
paràmetres que està recollit en aquest reglament. 

Per tant, penso que és una bona eina, penso que és un camí llarg però que iniciem 
avui i espero comptar amb el màxim suport de la resta de grups municipals. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora 
Paneque. Intervencions. La senyora Veray, pel Partit Popular de Catalunya. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, alcaldessa. Miri, el meu grup municipal 
s’abstindrà en la votació d’aquest reglament; a la tinent d’alcalde ja li vaig comentar 
ahir quan vam estar parlant sobre el tema. En línies generals, i jo puc compartir tota la 
primera part de l’exposició de la situació amb relació a la igualtat entre l’home i la dona 
i les dades que ha donat la senyora Paneque amb relació a Catalunya, no entraré a 
valorar-ne més, ni a contradir-les, perquè són les que són i, per tant, treballar per la 
igualtat real entre dones i homes crec que és un deure que tenim tots. 

Ara bé, també penso que aquest reglament que avui se’ns presenta en algun moment 
porta a un límit que jo crec que pot fins i tot fer-nos caure en contradiccions en certa 
aplicació del que ha de ser aquesta igualtat real entre dones i homes. Comparteixo 
que possiblement una de les línies de treball en què tots hem de posar-nos encara 
més és en aconseguir la igualtat real entre home i dona amb relació al salari que cobra 
un home o una dona per fer la mateixa feina, cosa que la senyora Paneque també ha 
destacat, però que en aquest reglament no incideix, perquè no és un tema que es 
pugui solucionar ni que es faci a través de les polítiques d’aquest reglament. I, en 
canvi, sí que segurament sense adonar-nos-en, com jo ja li comentava a la senyora 
Paneque, com deia, ahir en la nostra conversa, podem fins i tot obligar o perjudicar 
certes associacions de la ciutat a l’hora de participar en els diferents consells o en les 
diferents activitats d’aquest Ajuntament pel que avui sortirà endavant en aquest plenari 
a través d’aquest reglament. 

Ficaré uns exemples molt ràpids per tampoc allargar-me, però sí que, per exemple, a 
l’article 10, quan parla de participació, i de la regulació de la paritat en aquesta 
participació, hi ha algun moment que fins i tot diem que les diferents entitats de la 
ciutat, quan hagin de nombrar un representant i el puguin anar canviant, doncs cada 
any hauran de nomenar una persona de diferent sexe al que havien anomenat l’any 
anterior. Bé, jo crec que arribar a aquest intervencionisme amb qui ha de nombrar com 
a representant les entitats per participar en òrgans de l’Ajuntament, crec que pot fins i 
tot perjudicar-los; hi ha entitats on les persones més actives són homes i altres on les 
persones més actives són dones, i que no per això des d’aquí hem d’obligar-los que si 
un any han nombrat un representant home, l’any després hagin de nombrar un 
representant dona, sí o sí, perquè el reglament els obliga. Jo sempre he cregut en la 
igualtat real entre home i dona per la vàlua de les persones, crec que a les persones 
se les ha d’avaluar per les seves capacitats i perquè valen, no perquè siguin homes o 
siguin dones en cap moment de la seva vida, i tampoc, en aquest cas, crec que hàgim 
d’arribar, com deia, a aquest intervencionisme a l’hora de participació. 

I fins i tot també hi ha un moment en l’article 12 que es parla i es fica com a exemple, 
per exemple, que si una entitat o una associació, o fins i tot una empresa vol optar a 
ajudes o a dur a terme, per exemple, programes de vacances d’aquest Ajuntament, 
haurà de tenir en els seus òrgans directius la paritat 40-60 i en el nombre de monitors 
que es dediquin a les activitats, també el 40-60. Bé, no dic que estigui en contra que 
això es demani, ara bé, si després en l’article 18 diem que les ofertes de treball que 
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arribin al servei d’ocupació municipal que puguin ser sexistes i, per tant, s’interpreta 
que demanin només homes o demanin només dones no es tindran en compte, no es 
valoraran i no s’introduiran en el Servei Municipal d’Ocupació, home, doncs ens estem 
perjudicant perquè si una entitat o una empresa per poder optar a fer programes de 
vacances necessita tenir paritat, per exemple, de monitors, pot trobar-se que en un 
moment donat necessiti fer ofertes de treball d’un sexe molt concret perquè el nombre 
que tingui de l’altre sexe no li permeti tenir la paritat. 

Per tant, això que pot semblar portar-ho a l’extrem més extrem, és que aquest és el 
problema, que aquest reglament crec que el portem tant al límit que podem sense 
adonar-nos-en, hi insisteixo, perjudicar o perjudicar-nos i fins i tot en algun moment del 
mateix reglament, com estava explicant, contradir-nos perquè demanem una cosa o 
exigim una cosa en un article que després en un article més endavant diem que, si es 
fa, no ho tindrem o no els tindrem en compte i, per tant, els perjudicarem alhora. I al 
final, el pitjor, perjudicat, la persona que busca feina, perquè quantes més ofertes hi 
hagin al servei municipal d’educació d’ocupació, millor per tothom, i menys en aquests 
moments en què la gran lluita de tots ha de ser la lluita contra l’atur. 

També n’hi ha d’altres, efectivament, l’article 27 canvia tot..., la manera de composar 
els consells, en el sentit que, com deia, si era un home després ha de ser una dona, si 
era una dona després ha de ser un home, que com he dit crec que no cal arribar al 
punt d’obligar-los. I sí que, home, també aquest reglament fa una cosa que no té res a 
veure ara amb la igualtat real entre home i dona, però que també sorprèn perquè hem 
sigut incapaços encara de fer-ho d’una manera global, que és: hi ha un reguitzell 
d’articles del Reglament Orgànic Municipal, del ROM, que es canvien, quan el canvi i 
revisió del ROM crec que és una cosa que estem demanant tots els grups des de fa 
molt de temps. I altra vegada creiem que es perd l’oportunitat de realment fer la 
comissió que ha de revisar tot el Reglament Orgànic Municipal i introduir tots aquells 
canvis que siguin necessaris. Perquè, si no, tornem a tenir la sensació que només es 
modifica el ROM en funció d’allò que el Govern vol que es modifiqui i no es té en 
compte peticions de modificació del ROM que hem plantejat des dels altres grups 
municipals i que cada vegada que es plantegen se’ns contesta que ja es farà la 
comissió, que ja es revisarà globalment, però ens adonem que no, que vostès canvien 
el que vostès volen i ho van introduint en els canvis que van fent dels diferents 
reglaments i no obren el que ha de ser aquest debat i aquesta comissió on tots 
puguem intentar arribar a consensos per canviar el Reglament Orgànic Municipal 
d’aquest Ajuntament. 

Efectivament la creació del Consell d’Igualtat és una bona notícia, nosaltres per això 
no ens oposarem a aquest reglament, simplement ens abstindrem, però perquè tenim 
reticències en tot allò que he comentat. I també, i estic d’acord amb la senyora 
Paneque, creiem que l’article 8, quan parla dels informes d’impacte de gènere, és un 
pas important que s’ha de tenir en compte, que s’hi ha de treballar, però, com deia, no 
caiguem en l’error de voler intervenir massa des de l’Ajuntament en allò que han de fer 
també altres entitats i altres associacions a l’hora d’obligar-los amb el tema del gènere, 
perquè la discriminació positiva és bona, però portada a l’extrem i portada al límit pot 
també convertir-se en efecte bumerang i acabar perjudicant, cosa que estic 
convençuda que no és l’opció, ni el que es vol fer des d’aquest Ajuntament. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
La senyora Míriam Pujola, per Ciutadans. 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Tothom a la nostra societat és 
conscient dels elements de desigualtat. Els darrers anys hem avançat molt i si abans 
la desigualtat de gènere era una cosa habitual en la societat, ara aquesta societat 
canvia i canvia a un ritme molt ràpid. A la política s’han de crear eines que facilitin 
l’adaptació de les normatives a la realitat del moment, la incorporació de la dona al 
mercat laboral en sentit estricte ha estat una autèntica revolució que ha generat canvis 
en les estructures polítiques, econòmiques i socials. Amb el reglament de les 
polítiques municipals d’igualtat de gènere fem un gran pas endavant incorporant tot 
tipus d’elements de millora. Creiem que és important posar-lo en marxa i com abans 
millor. 

Des de Ciutadans, destaquem el Consell d’Igualtat com un gran pas endavant, així 
com ho són els informes de l’impacte de gènere i que els principals punts del 
reglament s’apliquin a les bases de contractació a l’hora de presentar concursos 
públics. 

Ara tenim molta feina per endavant, la societat no es canvia en un any, sinó que 
l’esforç ha de ser transversal i a tots els nivells. Un punt que no hem de perdre de vista 
és la importància de la transmissió de valors d’igualtat a l’escola, element on els 
infants poden aprendre aquests valors tan justos, tan socials, tan naturals, tan de 
present i tan de futur. 

Des del Grup Municipal de Ciutadans, votarem que sí a aquest reglament, reglament 
que emmarca i defineix les polítiques d’igualtat de gènere, un reglament que ha de ser 
dinàmic per adaptar-se a la realitat actual, perquè la igualtat no és una opció, sinó que 
és una obligació. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pujola. 
Senyora Laia Pèlach, en nom de CUP - Crida per Girona. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, abans de començar, només dir 
que ens afegim a la demanda ja que..., aprofitant que tenim entre el públic gent de la 
Mancomunitat de Santa Eugènia i Can Gibert, ens afegim a la demanda amb relació a 
la divisió que ha suposat el repartiment de barris del nou equip de govern. 

Dit això, comentar amb relació al reglament de polítiques municipals d’igualtat de 
gènere, que entenem que és un tema positiu. Aquest reglament entenem que posa les 
bases de com s’ha d’organitzar la política de gènere a l’Ajuntament, en part és una 
transposició de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva entre homes i dones, que es va 
aprovar al juliol i, per tant, entenem que és un pas, diguéssim, que era necessari per 
això també explica una mica el tema de les quotes que comentava la senyora Veray. 

Però volíem fer èmfasi, doncs, en el fet que no és un pla i això s’ha explicat una mica, 
però jo sí que volia fer èmfasi, per tant, és només, diguéssim, una estructura que ens 
posa el marc a partir del qual realment cal treballar i cal començar a fer la feina. 
Entenem, tot i així, que és un pas endavant i que és important perquè, d’una banda, 
canvia normes, reglaments, etcètera, que calia actualitzar i, per tant, doncs això és un 
canvi important, que ens hem posat al dia amb relació al que marcava la Llei d’igualtat, 
però també perquè fixa els instruments municipals per a la igualtat. D’una banda, 
especifica plans, projectes, etcètera, com s’ha anat tirant això endavant, però també 
marquen ( . . . ) els òrgans i les figures que han de ser els instruments claus, les eines 
claus per anar treballant en el tema de la igualtat de gènere en el nostre Ajuntament. A 
més a més, preveu diferents mecanismes per garantir aquest dret a la igualtat i marca 
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obligacions ambicioses, com podrien ser, per exemple, les diferents exigències en 
informes d’impacte de gènere. 

Jo crec que, en alguns aspectes, és realment un reglament ambiciós i, per tant, 
estarem amatents a la seva aplicació, perquè realment crec que és un reglament 
important com perquè tots realment entenguem el que està dient en molts dels seus 
articles i ho assumim. I és un reglament que, a més a més, toca tot l’Ajuntament i, per 
tant, és important que realment totes les àrees vagin al fons del que s’han marcat. A 
més a més, com deia la senyora Paneque, marca la creació del consell i això és un 
pas important. Deixem una mica el que era la Comissió Ciutat i Igualtat, que va tenir 
molt interès en el seu moment, però pertocava ja donar-li el pes del que és un consell 
de ciutat. 

Al mateix temps, però, nosaltres hem fet una sèrie d’aportacions, algunes s’han..., en 
general, s’han tingut en compte i s’ha avançat més o menys una mica en alguna de les 
propostes que fèiem. En aquest sentit, nosaltres una de les coses que hi vèiem i 
creiem que s’ha resolt a mitges és el tema de la planificació i organització, que crèiem 
que generava una certa dispersió i teníem una mica de por que signifiqués que a l’hora 
de portar-ho a terme, doncs, no fos prou efectiu. I aquí sí que s’ha fet un esforç 
d’intentar crear unes figures que englobessin els diferents treballs que es poguessin 
fer a les diferents àrees. I, en aquest sentit, creiem que és positiu, però tot i així ho 
entenem una mica que ha de ser com un pla pilot, perquè ens entenguem, de posar-ho 
a prova, a veure com funciona i veure si realment compleix les expectatives del que 
volíem aconseguir. En aquest sentit, doncs sí que nosaltres estarem pendents i creiem 
que serà important que en l’any o en dos anys es faci una avaluació crítica del que es 
preveia i veure si realment s’ha arribat als objectius o al que se n’esperava, d’aquest 
reglament. 

En aquest sentit, també ens preocupa que manté la distància que sempre hi ha hagut 
en aquest Ajuntament en tot el que han sigut les polítiques de gènere i el SIAD sempre 
s’ha creat perquè històricament el SIAD provenia d’una unitat de violència, ha quedat 
una mica deslligat, i entenem que aquest reglament manté una mica aquesta distància, 
aquesta diferència. I veiem aquí que s’ha perdut l’oportunitat de fer una cosa més 
global i de lligar-lo tot en un mateix objectiu i entendre que al final les polítiques de 
gènere, de prevenció, podríem dir, de la desigualtat i, per tant, també de la violència, 
han d’anar lligades també del que és pròpiament l’atenció a les persones víctimes 
d’aquesta violència. Al final, tots són conseqüències el sistema patriarcal en el qual 
vivim i, per tant, creiem que s’ha perdut l’oportunitat una mica de crear aquest lligam. 
Per tant, esperem que amb l’actuació pròpiament s’intenti crear aquest lligam. 

També veiem que aquesta dispersió s’ha intentat resoldre amb aquesta direcció de 
gènere. A nosaltres ens genera dubtes perquè creiem que el pes sobretot, i esperem 
que així sigui, de la planificació, de l’avaluació, etcètera, hauria de recaure en el 
consell. Esperem, doncs, que aquesta creació de la Direcció de Gènere no resti 
atribucions al consell, sinó al contrari, sigui una guia, però realment el fes recaigui en 
el consell, on nosaltres creiem que és on ha d’estar. No acabem de veure que en el 
reglament realment quedi clar aquest pes específic en l’avaluació de les polítiques 
d’igualtat municipals. També creiem que aquest pla deixa la porta oberta, però no 
determina la realització ( . . . ) dels plans locals d’igualtat; s’havia fet i, de fet, l’inici 
d’aquests plans d’igualtat va ser arrel d’un programa Equal, un pla molt ampli de ciutat, 
i creiem que és una línia a continuar treballant. Deixo la porta oberta, nosaltres 
esperem que aquesta porta realment s’obri del tot i s’aposti també per aquí. I això ens 
genera una sèrie de dubtes, tot i així és cert que, com deia, hem participat i se’ns ha 
demanat l’opinió i, per tant, s’ha anat recollint en part el que hem aportat. I, per tant, 
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estem molt a favor que vagi endavant això, estem contents que s’hagi definit un pla 
agosarat com aquest i, per tant, hi votarem a favor. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 
El senyor Calvo, per Esquerra Republicana. 

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, seré breu. Les diferències entre homes i dones 
encara és gran, és per aquest motiu que encara cal desenvolupar mecanismes que 
afavoreixin la igualtat entre aquests dos sexes. Arribarà un dia que segurament això no 
serà necessari, m’agradaria veure-ho, però ara com ara encara es fa imprescindible, 
aplicar mesures per afavorir aquesta igualtat. 

El reglament que avui es porta a votació té un esperit regulador, necessari si es vol 
mantenir el compliment d’aspectes bàsics que han de permetre fer efectiva aquesta 
igualtat. Com sempre, tot document pot ser estàtic o pot ser una eina de millora, així 
és com ens agradaria a nosaltres veure aquest reglament, com una eina de millora 
que ha d’ajudar a l’hora de tenir una mirada davant de tots els temes als quals 
s’enfronta aquest Ajuntament. 

Demanem que prevalgui la seva aplicació per potenciar la visió d’igualtat més que no 
pas per aplicar una sèrie de normativa. De ben segur que moltes vegades, en el dia a 
dia, ens trobarem davant de decisions que el que faran serà demanar o cridar aquesta 
missió, aquesta filosofia d’aquest document, més que no la seva aplicació íntegra de la 
seva reglamentació. 

Per tant, el que entenem que pretén aquest reglament és potenciar una visió d’igualtat 
com un eix transversal davant de tots els temes en els quals es vagin havent de 
prendre decisions. Basant-nos en aquesta visió, el nostre vot serà favorable a aquest 
reglament. 

Recordar, per això, que tot el que és forçat no és natural i que per naturalitzar aquesta 
situació cal que ens adaptem molt a la realitat que ens plantegi les nostres decisions, 
com ara, per exemple, si aquí mateix volguéssim fer paritat, ens trobaríem que seria a 
vegades difícil, en el sentit que, per exemple, totes les candidates són dones, és la 
inversa. És a dir, que si aquest reglament el que ha de servir és per lligar-nos, no serà 
útil. El que demanem és que el que prevalgui sigui la filosofia, que sigui una filosofia 
integradora, una filosofia amb la qual es marqui precisament aquesta mirada diferent, 
perquè encara queda molt de terreny a recórrer en favor de la igualtat de tots els sexes 
–dels dos sexes–, i que pensem que per això s’ha de tirar endavant més enllà d’un 
reglament, sinó fer el que seria tot el pla d’igualtat. Perquè pensem que alhora que ha 
d’afectar el que seria l’Ajuntament, la nostra visió seria que tota la ciutat quedés 
afectada d’aquesta mirada integradora, d’aquesta mirada d’igualtat de sexes. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Calvo. 
Senyora Paneque... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, breument. I, primer agrair el suport, crec 
que és important que aquest reglament surti endavant amb un ampli suport, agrair a 
tots els portaveus amb qui he tingut l’ocasió de parlar sobre el mateix, la bona 
predisposició, les seves aportacions, que hem intentat recollir en la seva totalitat. 

I ràpidament, per donar resposta, agrair, senyora Veray, també la seva posició 
d’abstenció, vàrem tenir ahir una conversa crec que interessant d’intercanvi d’opinions 
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al respecte. Ja sap que jo no entenc aquest reglament com una intervenció de 
l’Administració, sinó com una aplicació llei ( . . . ) de discriminació positiva, que crec 
que en aquests moments és absolutament necessària perquè tenim una realitat 
persistent de patriarcat que, amb aquestes dades que els deia, ens dóna una visió que 
cal fer molta feina en aquest sentit. 

Han sortit també reflexions a l’entorn que efectivament això és un reglament, i és la 
línia de sortida, però efectivament el consell haurà de ser l’encarregat d’anar 
desenvolupant aquest Pla d’igualtat de ciutat. Però sí que els voldria dir i reconèixer 
també en aquest sentit la feina per part dels tècnics de la casa, que ja hi ha de cada 
àrea responsables d’igualtat en cadascuna de les àrees d’aquest consistori, que 
s’estan formant en aquests moments per tal de poder desenvolupar aquesta tasca i 
que moltes de les àrees ja ens han fet arribar algunes de les propostes que es podrien 
integrar en aquest pla. 

Per tant, en aquesta primera reunió de constitució d’aquest consell crec que podrem 
tenir ja un bon gruix de mesures proposades per les mateixes àrees i pels seus 
responsables. I, per tant, la direcció que la senyora Pèlach..., la Direcció d’Igualtat, 
evidentment el consell serà el màxim òrgan de debat i de compartir totes aquestes 
polítiques, però sí que crec que calia a nivell organitzatiu intern que hi hagués 
clarament una direcció que pogués coordinar tots aquests tècnics d’igualtat de les 
diferents àrees, i per això s’ha fet, en cap cas per estar amb un ordre superior al 
consell, sinó per poder coordinar internament tota aquesta feina. 

Gràcies novament pel seu suport. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs si no hi ha més 
intervencions, passaríem a les votacions. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Senyor secretari... 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Grup 
Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup Municipal del 
Partit Popular, integrat per un membre, inicialment el reglament de polítiques 
municipals d’igualtat de gènere. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per majora 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 
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Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

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

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

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

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

Abstenció 

Grup Municipal PPC,  senyora Concepció Veray Cama. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ 
I COOPERACIÓ 

5.   Adhesió a la Iniciativa de Nou Pacte d'Alcaldes per el Clima i l'Energia 

Vist que l'Ajuntament de Girona va adoptar per acord plenari de 9 de novembre de  
2004  el  compromís  d'estudiar  i  reduir  les  emissions  de  gasos  d'efecte 
hivernacle  (GEH)  en  virtud  de  l'aprovació  del  Pla  d'Acció  Local cap  a  la 
Sostenibilitat. 

Vist que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió de 27 de novembre de 
2008, l'Ajuntament de Girona va subscriure el Pacte Europeu entre alcaldes que 
assumeix el compromís de la Unió Europea de reduir les emissions de GEH en el 
municipi de Girona, i que va formalitzar l'adhesió al Pacte d'Alcaldes a l'octubre de 
2009. 

Vist  que  per  acord  de  Ple  de  1  de  març  de  2011  l'Ajuntament  de  Girona  va 
aprovar un Pla Local de Mitigació del Canvi Climàtic a Girona. 

Vist que l'Ajuntament de Girona va aprovar per acord de Junta de Govern Local de 
16 de desembre de 2013 el Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic de Girona, i per 
acord de Junta de Govern Local de 2015 va acordar adherir-se a la iniciativa del 
Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses sobre l'Adaptació al Canvi Climàtic 

Atès  que  el  conjunt  d'iniciatives  i  actuacions  esmentades  són  coincidents  o 
complementàries amb objectius i compromisos amb els proposats per la iniciativa 
Pacte  d'Alcaldes  per  al  Clima  i  Energia,  que  proposa  adquirir  el  compromís 
d'intentar reduir   els gasos d'efecte hivernacle com a mínim un 40% pel 2030 i 
incrementar la resiliència del territori adaptant-nos als impactes del canvi climàtic. 

PRIMER.  Aprovar  l'adhesió  de  l'Ajuntament  de  Girona  a  la  iniciativa  Pacte 
d'Alcaldes per el Clima i l'Energia, i adquirir el compromís de reduir les emissions de 
gassos d'efectes hivernacle en el municipi com a mínim un 40% per el 2030; i 
incrementar la resiliència via adaptació als impactes al canvi climàtic. 

SEGON. Facultar àmpliament l'Alcaldessa de Girona, Sra. Marta Madrenas i Mir, o  
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regidor  en  qui  delegui,  per  a  signar  el  compromís  dels  alcaldes  adjunt,  i  a 
realitzar les actuacions necessàries per tal d'executar el present acord. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia, en concret, el punt número 5, respecte a l’adhesió a la iniciativa del nou 
Pacte d’alcaldes pel clima i l’energia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta el regidor Narcís Sastre. 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Avui portem en 
aquest Ple municipal la ratificació del compromís de Girona amb el clima, que no és 
altra cosa que l’adhesió de la ciutat al nou pacte d’alcaldes i alcaldesses. Ara fa setze 
anys que Girona va formalitzar les primeres intencions per afrontar el canvi climàtic, un 
dels principals reptes humans, ecològics i, no ho oblidem, també econòmics, que 
afrontem a escala global i també a escala local; l’Agenda 21 va significar un impuls i 
una modernització de les polítiques ambientals municipals, l’ambició de les quals va 
reforçar-se el 2008 amb l’adhesió al primer pacte d’alcaldes i alcaldesses, quan per 
primera vegada es va establir objectius concrets de mitigació de gasos d’efecte 
hivernacle. 

Passats els anys, l’evidència científica que el canvi climàtic té un origen antròpic, és a 
dir, que té causes humanes, està més que contrastada, vencent progressivament les 
veus escèptiques o directament negacionistes. A escala catalana i gironina, els efectes 
del canvi climàtic s’han traduït en un augment de la temperatura de 0,22 graus per 
dècada en el període 1950-2013, una reducció de les precipitacions de l’estil del 5,4 
per cent per dècada i un encariment de 0,3 graus de la temperatura del mar, també per 
dècada. 

Girona és especialment vulnerable a la sequera i a l’aparició de pluges intenses en poc 
temps, cosa que implica un major risc d’inundació. A més, els escenaris no són 
precisament favorables. Només posarem un exemple, i podem dir que el cabal del riu 
Ter –ja prou maltractat ara mateix per motius no estrictament climàtics– es pot reduir 
entre un 5 i un 10 per cent durant la propera dècada si no fem alguna cosa i ho fem de 
manera ràpida. Tot això indica que cal actuar i per això es proposa que aquest Ple 
aprovi l’adhesió al nou pacte d’alcaldes i alcaldesses, que a diferència de l’anterior ja 
no inclou només objectius de mitigació, sinó també d’adaptació. Ja no es tracta només 
de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, sinó també d’adaptar-nos a una 
nova realitat climàtica que en gran part ja és irreversible. Si aleshores, l’any 2008, 
l’objectiu era reduir les emissions un 20 per cent el 2020, el nou objectiu és reduir-les, 
com a mínim, un 40 per cent el 2030 respecte a l’any 2000, que és l’any base. Cal dir 
que la ciutat de Girona es troba en vies d’assolir el primer objectiu, ja que actualment 
hem reduït un 17 per cent respecte a 2001. Cal dic aquesta reducció, i aquí hem de 
ser francs, es deu en gran part a la crisi econòmica, que ha reduït l’activitat econòmica 
i s’han reduït també les emissions de gasos d’efecte hivernacle, però no hem de 
menystenir també les polítiques públiques de mobilitat, d’enllumenat o d’eficiència i 
generació energètica, entre d’altres, també el fet d’haver mantingut el model de ciutat 
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compacta i complexa enfront dels models d’extensió suburbana, que són molt més 
intensius en l’ús de gasos d’efecte hivernacle. 

El nostre deure és que la recuperació econòmica no es tradueixi en un augment de la 
petjada de carboni i per això ens hem de dotar d’eines operatives. Aquesta eina 
operativa que ha d’anar seguida a aquesta adhesió al pacte d’alcaldes i alcaldesses no 
és altra que el futur Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima, que en aquests 
moments es troba en fase inicial d’elaboració, esperem tenir-lo acabat aquest mateix 
any. 

Finalment, només un darrer apunt, i que és una evidència, per poder executar 
polítiques públiques climàtiques des de l’àmbit municipal cal disposar en gran part de 
recursos i de recursos econòmics, per això és necessari que els diners provinents del 
Fons de carboni es territorialitzin i es gestionin des de l’àmbit català i gironí, 
precisament perquè l’Administració de la Generalitat i l’Administració local, també 
aquest Ajuntament, són competents en els sectors anomenats difusos, que engloben 
des de la mobilitat fins a l’habitatge passant pels residus. Cal recordar que actualment 
la qüestió del Fons de carboni es troba al Tribunal Constitucional pendent de 
sentència, ja que la Generalitat va recórrer contra la decisió de l’Estat de centralitzar la 
seva gestió. Seria desitjable que perquè poguéssim executar amb la màxima ambició i 
celeritat i les mesures i accions que han de portar a assolir aquest objectiu del 40 per 
cent el 2030, el Tribunal Constitucional falli a favor de la Generalitat, veurem, i que ho 
faci ben aviat. 

Merci. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Sastre, 
pensava que era el Partit Popular l’únic que recorria al Tribunal Constitucional, veig 
que no, que la Generalitat vostè reconeix que també ho fa quan considera o no li 
agrada allò que considera que fa l’Estat. No, ho dic perquè segurament al llarg 
d’aquesta tarda tornarem a parlar de tot això i del Tribunal Constitucional i després 
diran que és molt dolent. 

Amb relació al punt de l’ordre del dia que se’ns plantejava, simplement anunciar el vot 
favorable del meu grup municipal, crec que amb la lluita contra el canvi climàtic 
sempre ens hem estat i ens hem posat d’acord totes les forces polítiques aquí 
representades. El senyor Sastre ens ha donat molta més informació que la que teníem 
i que la que explica la mateixa adhesió a aquest pacte d’alcaldes pel clima i l’energia, 
cosa que agraïm. I, per tant, estem convençuts que de la mateixa manera que durant 
tot aquest temps estar-hi present ens ha servit a la ciutat, doncs aquesta vegada 
també i que hem de tots seguir treballant en la línia de la lluita contra el canvi climàtic i, 
per tant, en la línia que el senyor Sastre apuntava i marcava. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No volen 
intervenir... El senyor Terés... La senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Gràcies, alcaldessa. El pacte 
d’alcaldes i alcaldesses uneix o ha unit, diguéssim, més de 6.500 ens locals a tot 
Europa, a més a més, això representa al llarg d’Europa que afecta, diguéssim, prop de 
210 milions de persones, per tant, doncs és una iniciativa realment global, interessant i 
important de ser-hi. A més a més, cal tenir en compte dades com, per exemple, que el 
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sector públic suposa a l’entorn del 20 per cent de la contractació de serveis i 
subministres i, per tant, doncs realment la importància de la iniciativa que prengui dins 
del sector públic amb relació a aquest tema en la defensa del clima és molt important 
pel percentatge d’incidència que pot tenir. 

A més a més, entenc que amb l’adhesió aquesta adquirim un compromís que és 
l’elaboració d’un PACES, que és un pas més, diguéssim, en relació amb el que 
teníem, i això és un instrument cabdal perquè des del món local s’activin iniciatives de 
lluita contra el canvi climàtic. Ja el regidor Sastre ha esmentat alguns dels riscos 
globals i locals d’aquest canvi climàtic i, per tant, no m’estendré per aquí. Per tot això, 
evidentment, tot el nostre suport a les iniciatives que vagin en aquesta línia. 

Ara bé, també és cert que aquesta iniciativa, doncs, té algunes mancances o algunes 
coses que cal que tinguem en compte i que hauríem d’intentar, des de la nostra 
proposta concreta, més enllà de l’adhesió, superar-les. D’una banda, és el tema de la 
poca ambició que poden tenir les propostes, creiem que les propostes han de ser 
realistes. No fa gaire parlàvem de l’anterior PAES, com moltes de les propostes 
estaven una mica fora de lloc i no s’han pogut materialitzar, perquè segurament no 
tenia sentit. Per tant, hem de ser realistes amb les propostes, però també ambiciosos i 
exigents amb els resultats i conseqüents. I, per exemple, avui a la [#, 00.49.12] 
parlàvem d’un tema de la incineradora i aquí és una de les coses que a nosaltres ens 
fa por, la incineradora de Campdorà i el recorregut que li hem volgut donar ens sembla 
que és poc conseqüent, diguéssim, amb les polítiques de millora del clima. I, per tant, 
cal també ser conseqüents i tenir en compte totes les polítiques que des de 
l’Ajuntament es realitzen, i no només aquelles que vulguem reflectir en el PACES, sinó 
ser ambiciosos amb la globalitat de polítiques que tirem endavant, i la seva incidència 
que poden tenir en el clima. 

A més a més, creiem que hi ha una altra mancança, que és el tema de la manca de 
rendició de comptes, precisament el PAES encara no ha tingut una avaluació 
important, seriosa i a fons de la seva aplicació. Això creiem que no és un bon exemple 
del que hem de fer a partir d’ara, sinó al contrari, hem d’utilitzar sistemes de 
monitorització, de seguiment i d’avaluació pública d’aquesta implementació i dels seus 
resultats. És cert que la iniciativa en preveu algunes, però realment són mínimes i, 
com deies, és molt a partir de dades, doncs, els seus resultats poden dependre 
d’altres coses, com en el cas que comentaves que la crisi econòmica ens ha ajudat a 
tenir uns bons resultats més enllà de les actuacions o iniciatives que hem tingut 
pròpiament nosaltres. 

També hi ha una altra mancança –que creiem que són superables perquè al final som 
nosaltres que ens marquem com volem que sigui aquest PACES, la iniciativa és una, 
però nosaltres podem marcar i per això també fem aquestes propostes en la línia de..., 
en l’elaboració del PACES es poden tenir en compte– és la implicació de la ciutadania 
i dels agents socioeconòmics locals. La iniciativa preveu i està molt centrada en les 
propostes a nivell polític de l’Ajuntament però, en canvi, té poc en compte la implicació 
ciutadana i d’altres agents que hi han a la ciutat i, per tant, creiem que calen 
mecanismes per involucrar tothom en aquest treball en favor de la millora del clima 
amb objectius propis per ( . . . ) dins, però també fora de l’Ajuntament. La 
responsabilitat per evitar, o per frenar, o per mitigar i, per tant, per adaptar-nos també 
–és aquest l’avanç que fem– al canvi climàtic és compartida i la tenim els municipis, 
però també les empreses, la ciutadania i tots aquells agents que amb la seva actuació 
hi tenen incidència. 
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A nivell ciutadà creiem que cal potenciar tot el que és l’educació ambiental en tots els 
nivells: centres cívics, biblioteques, escoles de primària, secundària, escoles d’adults, 
associacions de veïns, tots han d’involucrar-se en aquest tema i crec que aquest és un 
repte realment molt important d’aquesta nova etapa. Per tant, apostem per reforçar els 
recursos educatius ambientals dels quals ja disposa l’Ajuntament. També cal implicar 
altres administracions i institucions públiques, han d’adquirir també compromisos i, en 
aquest sentit, creiem que cal articular propostes no només a nivell local, sinó també a 
escala supralocal i, en particular, en els sectors estratègics com l’urbanisme, la 
mobilitat, la gestió dels residus, etcètera. Cal, doncs, coordinar-se també amb altres 
administracions. 

Sí que cal posar en relleu que el món local està liderant aquesta transició cap a un 
model energètic i crec que aquest pacte va en aquest sentit i, per tant, em sumo a la 
demanda que es feia d’exigir a l’Estat que es facin arribar els recursos als municipis ja 
que són els municipis que estan liderant aquestes accions. I simplement dir que és 
evident que aquesta nova manera d’entendre la gestió de l’energia va adquirint 
consens i, per tant, ens hi sumem i hem de ser exigents i seguir-ho sent. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pèlach. 
El senyor Terés, per Esquerra Republicana - MES. 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, avanço que el 
sentit de vot del nostre grup serà favorable, evidentment no podem estar més d’acord 
en l’objectiu d’aquesta xarxa de ciutats. És un tema que evidentment té una 
repercussió i té una alta incidència en l’àmbit local i, per tant, és de plena lògica que 
ens tornem a adherir a aquest pacte. 

L’anterior pla d’actuació, però, crec que va tenir una aprovació definitiva, segons la 
web del pacte d’alcaldes, el 8 de març de 2011, és a dir, poc abans que entrés un nou 
equip de govern en aquest consistori, i preveia tot un seguit d’actuacions que nosaltres 
creiem que haurien de ser avaluades; en això coincidim plenament amb el comentaven 
els companys de la CUP. Hi ha tot un seguit de mesures que estan previstes en 
aquest pla d’actuació, algunes segurament s’han tirat endavant, d’altres segurament 
eren desproporcionades i amb uns pressupostos que quedaven fora de l’abast 
municipal, però hi ha actuacions que a nosaltres ens sembla que eren segurament 
fàcilment aplicables. I, per tant, per exemple, tot el que té a veure amb els sistemes de 
calefacció, els sistemes energètics dels equipaments municipals, anem endarrerits en 
aquests temes, anem endarrerits amb els equipaments escolars, per exemple, en els 
mateixos equipaments municipals, no només els de la casa, sinó totes les altres 
dependències. La instal·lació de panells solars..., bé, i un llarg etcètera. La flota de 
vehicles municipals, s’han fet algunes coses, però segurament hem tingut anys per fer-
ne més, i la flota s’ha renovat, però, en canvi, no s’ha acabat de fer sota els criteris que 
preveia l’anterior pla. És a dir, trobem molt important que s’avaluïn i que sigui per dir ( . 
. . ) hi havia tota una sèrie de mesures que eren desproporcionades per pressupost, no 
s’han pogut dur a terme perquè requerien un finançament extern que òbviament era 
impossible que arribés, però d’altres no s’han fet pels motius que sigui. 

Però és que aquests motius ens serviran per dissenyar aquest nou pla que s’està 
començant a elaborar actualment i que nosaltres creiem que cal que es faci, tenint en 
compte tot això que preveia l’anterior pla i, per tant, que s’incorpori en el nou la reflexió 
de l’anterior. Perquè, si no, ens pot passar..., ara estava buscant a la web municipal, 
no ho he trobat, però sé que en algun lloc està penjat, la quantitat de xarxes a les 
quals aquesta ciutat està adherida; és nombrosa, és una llista llarga de molts tipus i de 
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diferents temàtiques. I, per tant, aquestes adhesions estan molt bé, però finalment han 
de tenir sentit i han de tenir una transposició pràctica, és a dir, ens hi hem d’adherir 
amb alguna finalitat. L’objectiu, evidentment, de reduir les emissions de CO2 és un 
objectiu molt noble i molt lloable, però hem de saber trobar els instruments que ho 
facin possible. I, a més a més, és allò de predicar amb l’exemple, és a dir, l’Ajuntament 
ha de ser el primer a donar exemple per tal que la ciutat, que és l’àmbit que a nosaltres 
ens interessa, no només les mateixes instal·lacions municipals o allò que en depèn 
només d’aquesta casa, sinó a tota la ciutat, ho tingui com a punt de referència. És a 
dir, l’Ajuntament hauria de ser un exemple clar de quines són les mesures que han 
d’incorporar les empreses o els habitatges i, per tant, en això hauríem de ser capaços 
de donar exemple. 

També creiem que el vessant de l’educació és importantíssim, és a dir, cal saber 
transmetre la importància que té totes aquestes actuacions que s’han de dur a terme 
més enllà d’una generació, perquè, si no, no hi ha un efecte de responsabilitat, hi ha 
allò de la responsabilitat difusa. Escolta, ja ho farà algú altre, d’apagar el llum o de 
reduir la despesa energètica o de millorar l’eficiència d’un habitatge. 

En aquest sentit, i lligant amb aquest punt, per exemple, una de les mesures que 
nosaltres hem reclamat vegades és que s’aprofiti tot aquest sector com a impuls d’un 
motor econòmic que la ciutat pot requerir, és a dir, sovint ens queixem que es posa 
des d’aquest equip de govern tots els ous a la mateixa cistella i, en canvi, hi han altres 
vectors de creixement que segurament podrien ser motors de creació d’ocupació, com 
és tot el camp de l’eficiència energètica; l’eficiència energètica, les renovables, 
etcètera. Per què no donar ajudes a les comunitats de veïns perquè millorin no només 
les instal·lacions de les comunitats, sinó els mateixos habitatges amb mesures 
d’eficiència energètica. I, a partir d’aquí, generar un impuls amb l’aplicació d’aquestes 
mesures que pot donar una activació a un sector econòmic que ara mateix tenim una 
mica adormit. I amb els temes de contractació, sí que ja s’està posant fil a l’agulla, 
però requerim una mica més de celeritat, incorporar els criteris de sostenibilitat en la 
contractació, ja sé que és un objectiu que està a sobre la taula, però posem-hi fil a 
l’agulla, ja fa mesos que n’estem parlant i cal que donem exemple en tot allò que ens 
pertoca. 

Bé, l’altre punt que voldria recordar i que crec que sobretot, en aquest cas, té més 
sentit que mai, és la perspectiva d’àrea urbana. Ja sé que sovint reivindiquem aquest 
punt, però a nosaltres ens sembla que no té massa sentit, quan estem parlant de 
reducció d’emissions de CO2 i de portar a la pràctica un pla –ja sé que ara heu 
comentat que s’està iniciant els seus treballs–, doncs, que s’incorpori la perspectiva 
d’àrea urbana. No té sentit, i menys en aquest tema, mirar només de portes endins i 
pensar només en la nostra ciutat, quan això segurament és un tema que té més sentit 
que d’altres de tenir-lo en compte des d’aquesta perspectiva una mica més global que 
és la nostra àrea urbana i que crec que ens pertoca liderar. 

Bé, dit tot això i recordant el que deia al principi, doncs el nostre grup hi donarà suport. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, només un parell de coses que s’han dit. Sobre el 
tema de l’avaluació del PAES, des de 2011, quan es va crear la Taula del Canvi 
Climàtic, s’ha anat..., als assistents, que recordem que estem parlant que hi ha 
entitats, és una taula formada no només per partits polítics, sinó també per entitats de 
la ciutat, expert, col·legis professionals, s’ha anat explicant una mica quins eren els 
objectius d’això. Però també és cert que no hem fet encara ara una avaluació ( . . . ), 
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un apunt del que és el PAES. De fet, aquest, l’elaboració del nou pla d’adaptació i 
mitigació, aquest PACES, el primer punt és veure del document de 2011 realment què 
es pot aprofitar, perquè hi ha alguna cosa que no s’acaba de desplegar i encara no 
s’ha pogut tirar endavant. Això, de fet, és el primer pas ineludible per poder fer el 
PACES. També..., sí que podem anar més enllà també, és cert que amb el tema 
d’implicació ciutadana, la Taula de Canvi Climàtic –ara Taula de Sostenibilitat, perquè 
se li canviarà el nom en breu– pot anar una mica més enllà i intentar buscar també 
noves adhesions. 

Una altra qüestió, el tema municipal. Abans he dit que la reducció de les emissions de 
gasos d’efecte hivernacle de la ciutat era d’un 17 per cent, però a nivell només 
municipal, a nivell només d’Ajuntament, la reducció ha estat d’un 62 per cent des de 
l’any 2001 fins ara. Això ha estat en gran part perquè ara l’energia està certificada 
verda, però també perquè s’han dut a terme algunes accions, per exemple, al Col·legi 
Groc de Santa Eugènia hi ha una caldera de biomassa, tenim també... I, a més a més, 
ara centralitzem des d’aquí l’Ajuntament totes les calefaccions, tot el que és la gestió 
energètica ho portem de manera directa, és a dir, a nivell municipal sí que hi ha hagut 
un esforç que saben que les dades són tossudes i diuen que són aquest 62 per cent. 
També d’acord amb el tema que cal..., la ciutat real va molt més enllà del que és la 
ciutat legal i, per tant, necessitem una perspectiva d’àrea urbana. I només posaré un 
cas concret, el cas de la séquia Monar, que estem discutint amb Sau i amb Bescanó 
tota la qüestió de la governança per poder gestionar-la ben bé, i un dels temes que ha 
anat sortint és un major aprofitament hidroelèctric de la séquia per poder fer energia. 
Ara, no oblidem que també una de les mesures va ser la central hidroelèctrica de la 
Central del Molí que ens permet donar energia al Barri Vell. Girona deu ser de les 
úniques ciutats del món que té una central hidroelèctrica en ple centre de la ciutat. Per 
tant, ens podem plantejar, per exemple, a la Marfà o més enllà, intentar aprofitar 
aquesta energia generada per la mateixa séquia. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si no hi ha 
més intervencions, passaríem a la votació. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Bé, és clar, unanimitat. Moltes gràcies. 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

6.   Modificar  les  prestacions  derivades  del  contracte  dels  serveis  de  neteja 
establert amb l'empresa "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, entres 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. 

Per Decrets de l'Alcaldia de dates 16 de novembre de 2012, 31 de desembre de 
2012, 18 de febrer de 2013, 4 d'abril de 2013, 17 de maig de 2013, 14 de juny de 
2013, 7 d'agost  de  2013,  15  d'octubre  de  2013,  28  de  novembre  de  2013, 14  
de  febrer  de 2014, modificat per Decret de l'Alcaldia de data 25 de març de 2014,  i  
17  d'abril  de  2014,  4  de  juny  de  2014,  22  d'agost  de  2014,  26  de novembre de 
2014, 21 de gener, 30 de març, 7 de maig, 12 de juny i 24 d'agost de  2015,  s'han  
aprovat  diferents  modificacions  del  contracte  establert  amb l'empresa "Eulen, 
S.A.", NIF núm. A-28517308. 

Previs els tràmits corresponents, per Decret de l'Alcaldia de data 13 de novembre de 
2014, es va reclamar a l'empresa "Eulen, S.A." l'abonament corresponent als serveis 
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no prestats dels quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 2013 -  febrer  
2014  i  març  2014  -  juny  2014,  amb  un  total  de  3.276,98  hores  no prestades,  i  
que  es  faria  efectiu  mitjançant  bossa  d'hores,  d'acord  amb  l'escrit presentat per 
l'empresa "Eulen, S.A." (R.E.: 2014053074 - 03/11/2014), de data 31 d'octubre de 
2014. 

Per  decrets  de  l'Alcaldia  de  dates  26  de  novembre  de  2014,  21  de  gener  de 
2015, 30 de març, 7 de maig i  12 de juny de 2015 es va establir que del total de 
3.276,98 hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 
2013 - febrer  2014 i març 2014 - juny 2014, han quedat compensades  685,50 hores, 
88,50  hores,  17 hores, 325,75  hores  (un cop descomptades  les  5  hores  del  mes  
d'agost  al  Pavelló  de Santa Eugènia i la 0,5 hora de la recepció de reis) i 83,50 
hores, quedant encara una bossa d'hores de 2.076,73 hores. 

Previs els tràmits corresponents, per Decret de l'Alcaldia de data 25 de juny de 
2015, es  va  reclamar  a  l'empresa  "Eulen,  S.A." l'abonament  corresponent als 
serveis no prestats del quatrimestre juliol 2014 - octubre 2014, amb un total de 
339,00 hores no prestades, i  que  es  faria  efectiu  mitjançant  bossa  d'hores, 
d'acord   amb   l'escrit presentat per l'empresa "Eulen, S.A." (R.E.: 2015030299 - 
10/06/2015),  de  data  10  de  juny   de   2015;   que   sumades   a   les   2.076,73 
hores  que  quedaven,  fan  un  total  de 2.415,73 hores disponibles. 

Per  Decret  d'Alcaldia  de  24  d'agost  de  2015,  es  va  establir  que  del  total  de 
2.433,73 hores (un cop incorporades les 2,5 hores del pis residencial Bòlit i les 
15,50  hores  de  la  Casa  Pastors)  han  quedat  compensades  2.047,50  hores, 
quedant encara una bossa d'hores de 386,23 hores. 

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 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 
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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. 

Primer.-  APROVAR  la  modificació  de  prestacions  derivades  del  contracte  dels 
serveis  de neteja  dels  centres  i  equipaments  de  l'Ajuntament de  Girona, 
corresponents  als blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. 
A-28517308: 

1.-  Magatzem  de  Patrimoni  Cultural  (Bloc  5):  Alta  del  servei  a  partir  del  dia  28 
d'octubre de 2015, amb 3 hores de netejadora diürna setmanals i 12 mesos de 
servei, amb un import mensual de 211,75 €, IVA inclòs. La valoració del servei des 
del dia 28 d'octubre de 2015 i fins al 30 de juny de 2016 (8 mesos i 4 dies) seria de 
mil set-cents setze euros amb cinquanta-vuit cèntims (1.716,58 €), dels quals  
1.418,66  €  corresponen  a  la  base  imposable  i  297,92  a  l'IVA  calculat  al 21%. 
(2.541 € anuals) (22,58 € el mes d'octubre). 

Amb càrrec a la partida 2016 120 33301 22700 Neteja equipament Cultura del 
vigent  pressupost  municipal  o  a  les  partides  vinculades  als  serveis  de  neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2016. 

2.- Refugi antiaeri (bloc 5): Alta del servei a partir del 29 de gener de 2016, amb una 
neteja un cop al mes de 2 hores de netejadora amb un import mensual de 33,88 € 
IVA inclòs. La valoració del servei des del dia 29 de gener a 30 de juny de 2016 (6 
mesos) és de dos-cents tres euros amb vint-i-vuit cèntims (203,28 €) dels quals 
168,00 € corresponen a la base imposable i 35,28 € a l'IVA calculat al 21 % (406,56€ 
anuals). 

Amb càrrec de la partida 2016 122 33310 22700 neteja equipament museus del 
vigent pressupost municipal. 

3.- Escola El Pla (Bloc 1): Ampliació del servei degut a que la pista esportiva s'ha 
cobert, a partir del dia 1 d'octubre de 2015, amb una intervenció cada quinze dies de  2  
hores  diàries  d'especialistes  utilitzant  una  màquina  fregadora  (4  hores mensuals 
d'especialista), amb un import mensual de 57,83 €, IVA inclòs, pel que fa a l'ampliació 
de la neteja i un import mensual de 57,76 €, IVA inclòs, pel que fa al lloguer de la 
màquina fregadora i 10 mesos de servei. La valoració del servei des  del  dia  1  
d'octubre  de  2015  al  30  de  juny  de  2016  (9  mesos)  seria  de  mil quaranta  euros  
amb  trenta-un  cèntims  (1.040,31  €), dels  quals  859,76  € corresponen a la base 
imposable i 180,55 € a l'IVA calculat al 21%. (1.387,10 € anuals). 

Amb el següent detall: 

La  valoració  del  servei  des  del  dia  1  d'octubre  de  2015  i  fins  el  30  de  juny  de 
2016 (9 mesos), pel que fa a l'ampliació de les hores d'especialista és de cinc- 
cents  vint  euros  amb  quaranta-set  cèntims  (520,47  €)  dels  quals  430,14  € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  90,33  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  (694,00  € 
anuals). 

La valoració del lloguer de la màquina fregadora des del dia 1 d'octubre de 2015 fins 
el 30 de juny de 2016 (9 mesos), és de cinc-cents dinou euros amb vuitanta- quatre 
cèntims (519,84 €), dels quals 429,62 € corresponen a la base imposable i 90,22 € a 
l'IVA calculat a un 21%. (693,10 € anuals). 
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Amb  càrrec  la  partida  2016  200  32300  22700  Neteja  escoles  del  pressupost 
municipal. 

4.-  Centre  Cívic  Santa  Eugènia  (Bloc  3):  Ampliació  del  servei  a  partir  de  l'1 
d'octubre de 2015, per un increment d'usuaris i d'activitats que està assumint el 
centre, donant servei de neteges els dissabtes, fent traspàs de 2 hores del servei del 
dilluns al dissabte i una ampliació de 2 hores més els dissabtes, quedant el servei 
en aquest centre de 4 hores diàries de dilluns a dissabte. L'ampliació de 2 hores 
setmanals de netejadora representen un import mensual de 133,90 €, IVA inclòs, La 
valoració del servei des del dia 1 d'octubre de 2015 i fins al 30 de juny de 2016 (9 
mesos) seria de mil dos-cents cinc euros amb deu cèntims (1.205,10 €), dels quals 
995,95 € corresponen a la base imposable i 209,15 a l'IVA calculat al 21%. (1.606,76 
€ anuals). 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  500  23100  22700  neteja  Equipament  Serveis 
Socials del vigent pressupost municipal. 

5.-  Centre  Cívic  La  Rosaleda  (Bloc  3):  Ampliació  del  servei  a  partir  del  3  de 
novembre de 2015 per un increment d'usuaris i d'activitats que està assumint el 
centre, ampliant a 1,5 hores setmanals, quedant el servei en 3 hores setmanals (1,5  
dimarts  i  1,5  dijous  sempre  que  no  siguin  festius).  L'ampliació  d'1,5  hores 
setmanals de netejadora representen un import mensual de 98,37 €, IVA inclòs. La 
valoració del servei des del dia 3 de novembre de 2015 i fins al 30 de juny de 2016  (8  
mesos)  seria  de  set-cents  vuitanta-sis  euros  amb  noranta-sis  cèntims (786,96 €), 
dels quals 650,38 € corresponen a la base imposable i 136,58 € a l'IVA calculat al 
21%. (1.180,48 € anuals). 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  500  23100  22700  neteja  Equipaments  Serveis 
Socials del vigent pressupost municipal. 

6.- Camp de futbol municipal de Vilaroja (Bloc 2): Alta del servei pel període del 5 
d'octubre de 2015 i fins el 19 de juny de 2016 (temporada 2015/16), amb 6 hores de  
netejadora  diürna  setmanals  (2  hores  els  dilluns,  dimecres  i  divendres,  en horari  
de  7:00  a  9:00  hores).  L'import  del  període  esmentat  són  tres  mil  tres- cents 
seixanta nou euros amb seixanta cèntims (3.369,60 €), dels quals 2.784,79 € 
corresponen a la base imposable i 584,81 € a l'IVA calculat al 21%.   L'import 
mensual d'octubre a maig són 388,80 €, IVA inclòs. L'import del mes de juny de 
2016 és de 259,20 €, IVA inclòs. 

Amb càrrec a la partida 2016 201 34200 22700 neteja equipaments esportius del 
vigent pressupost municipal. 

7.-  Local  Hotel  Inform  (Bloc  5).  Alta  del  servei  pel  període  del  15  de  gener  de 
2016 fins al 30 de juny de 2016, amb un manteniment d'un cop al mes amb 2 
hores de netejadora i 1 d'especialista. L'import del període esmentat és de tres- 
cents  onze  euros  amb  cinquanta-dos  cèntims  (311,52  €),  dels  quals  257,46  € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  54,06  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  L'import 
mensual és de 51,92 €. 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016 300  15000  22610  despeses  d'Urbanisme,  del vigent 
pressupost municipal. 

8.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Aprovació d'una neteja extraordinària els dies 
25 i 29 d'octubre de 2015 amb motiu de les Fires de Sant Narcís, amb un total de 6 
hores de netejadora festiva, amb un import total de cent seixanta-un euros amb 
cinquanta-dos cèntims (161,52 €), dels quals 133,49 € corresponen a la base 
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imposable i 28,03 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  120  33302  22700  neteges  Centre  Cultural  La 
Mercè del vigent pressupost municipal 

9.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Aprovació d'una neteja extraordinària en 
motiu  d'uns  actes  durant  la  celebració  del  Festival  Temporada  Alta,  durant  els dies 
6 i 8 de desembre, amb un total de 9 hores de netejadora festiva, per un import  
total  de dos-cents  quaranta-dos  euros  amb  trenta  cèntims  (242,30  €), dels quals 
200,25 € corresponen a la base imposable i 42,05 € d'IVA calculat al 21% 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  120  33302  22700  neteges  Centre  Cultural  La 
Mercè del vigent pressupost municipal. 

10.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Aprovació d'una neteja extraordinària el 
diumenge 28 de febrer en motiu del festival MUTEK amb un total de 3 hores de 
netejadora festiva i per un import total de vuitanta-euros amb setanta-set cèntims 
(80,77€)  dels  quals  66,75€  corresponen  a  la  base  imposable  i  14,02€  a  l'IVA 
calculat al 21 %. 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  123  33310  22700  neteja  Teatre,  del  vigent 
pressupost municipal. 

11.- Els Químics Espai Jove (Bloc 5): Aprovació d'una neteja extraordinària per a 
realitzar els actes programats el diumenge dia 27 de desembre de 2015 en les 
millors condicions, amb un total de 2 hores de netejadora festiva, per un import total  
de  cinquanta-tres  euros  amb  vuitanta-quatre  cèntims  (53,84  €)  dels  quals 44,50 € 
corresponen a la base imposable i 9,34 € a l'IVA calculat al 21 %. 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  210  92500  22700  neteges  edifici  joventut  del 
vigent pressupost municipal. 

12.-  Centre  Cívic  Pla  de  Palau  (Bloc  6):  Aprovació  d'una  neteja  extraordinària dels 
lavabos i el hall d'entrada, per ser col·legi electoral de les eleccions generals del 20 de 
desembre de 2015, amb un total d'1 hora de netejadora festiva, per un import  total 
de vint-i-sis euros amb vint-i-cinc cèntims (26,25 €) dels quals 21,70 € corresponen a 
la base imposable i 4,55 € calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 410 92000 22612 despeses electorals del vigent 
pressupost municipal. 

13.- Centre  Obert  Santa  Eugènia  (Bloc  3):  Trasllat  del  servei  a  partir  del  5 
d'octubre   al   local   del   carrer   Güell   número   178   i   aprovació   d'una   neteja 
extraordinària de final d'obra d'una part del mateix local, amb  un  total de 34,50 
hores de netejadora diürna i 7,5 hores d'especialista, amb un import de sis-cents 
noranta-set euros amb dos cèntims (697,02 €) dels quals 576,05 € corresponen a la 
base imposable i 120,97 € a l'IVA calculat a un 21% 

Les 34,50 hores de netejadora diürna, amb un import de cinc-cents seixanta-sis 
euros  amb  sis  cèntims  (566,06  €),   dels   quals   467,82  €   corresponen   a   la base 
imposable  i  98,24€  a  l'IVA  calculat  a  un  21%,  queden  compensades amb la 
bossa  d'hores  corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre 2013, 
novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 – octubre 2014. 

Les   7,5   hores   d'especialista,   amb   un   import   de   cent  trenta  euros  amb 
noranta  sis  cèntims  (130,96  €),  dels  quals  108,23  €  corresponen  a  la  base 
imposable i 22,73 € a l'IVA  calculat al 21%. 
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Amb  càrrec  a  la  partida  2016  500  23100  22700  neteja  Equipament  Serveis 
Socials del vigent pressupost municipal. 

14.-  Casa  Pastors  (Bloc  5):  Modificació  de  l'encàrrec  de  neteja  aprovat  per 
Decret de l'Alcaldia de data   7   de   maig   de   2015,   inicialment   previst   pel 
període  de  28  d'abril  i  fins  el  13  de setembre de 2015, i modificat per Decret 
d'Alcaldia del dia 28 d'agost de 2015, pel que es va aprovar suspendre la neteja a  
partir  del  dia  24  d'agost  de  2015,  en  el  sentit  d'ampliar  en  una  setmana  la neteja,  
fins  el  dia  30  d'agost  de  2015,  atès  que  l'exposició  "Enric  Marquès:  la col·lecció de 
l'artista (1948-1989)", va romandre oberta fins a aquesta data. La valoració del 
servei des del dia 24 d'agost al 30 d'agost de 2015 (5,50 hores de neteja diürna i 1 
hora de neteja festiva) amb un import total de cent vint euros amb nou cèntims 
(120,09 €), dels quals 99,25 € corresponen a la base imposable i 20,84 € a l'IVA 
calculat al 21%. 

Les 5,50 hores de netejadora diürna, amb un import de noranta-tres euros amb 
disset cèntims (93,17 €),  dels  quals 77 €  corresponen  a  la  base imposable  i 
16,17 €   a   l'IVA   calculat   a   un   21%,   queden   compensades amb   la   bossa 
d'hores  corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre 
2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Pel que fa a l'hora de netejadora festiva, amb un import de vint-i-sis euros amb 
noranta-dos  cèntims  (26,92  €),  dels  quals  22,25  €  corresponen  a  la  base 
imposable i 4,67 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 122 33310 22700 neteja equipaments Museu del 
vigent pressupost municipal. 

15.-  Camp  de  futbol  municipal  de  Vilaroja  (Bloc  2):  Aprovació  d'una  neteja 
extraordinària  a  fons  dels  vestidors  abans  de  les  17:00  hores  del  dia  28  de 
setembre  de  2015,  amb   un   total  de  24  hores  de  netejadora  diürna  i  4  hores 
d'especialista,  amb  un  import  de  quatre-cents  cinquanta-vuit  euros  amb  un 
cèntim (458,01 €) dels quals 378,52 € corresponen a la base imposable i 79,49 € a 
l'IVA calculat a un 21%. 

Les  24  hores  de  netejadora  diürna,  amb  un  import  de  tres-cents  vuitanta-vuit 
euros amb vuitanta-cinc cèntims (388,85 €),   dels   quals 321,36 €   corresponen a la 
base  imposable i  67,49  € a l'IVA calculat a un 21%, queden compensades  amb  la  
bossa d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 
2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Les  4 hores  d'especialista,  amb  un  import  de seixanta-nou euros amb setze 
cèntims (69,16 €), dels quals 57,16 € corresponen a la base imposable i 12 € a l'IVA  
calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2016 201 34200 22700 neteja equipaments esportius del 
vigent pressupost municipal. 

16.- Casa Consistorial (Bloc 5): Aprovació d'una neteja extraordinària els dies 23, 25  i  
29  d'octubre  de  2015  en  motiu  de  les  activitats  realitzades  durant  la celebració 
de les Fires de Sant Narcís, amb un total de 1 h de netejadora diürna (23 d'octubre)   
i 3 hores de netejadora nocturna (23 d'octubre),   i 16 hores de netejadora  festiva,  
(6  hores  el  dia  25  i  10  hores  el  dia  29  d'octubre),  amb  un import  total  de  cinc-
cents  sis  euros  amb  catorze  cèntims  (506,14  €)  dels  quals 418,30 € corresponen a 
la base imposable i 87,84 € a l'IVA calculat al 21%. 

L'hora  de  netejadora  diürna,  amb  un  import  total  de  setze  euros  amb  noranta- 
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quatre cèntims (16,94 €), dels quals 14,00 € corresponen a la base imposable i 2,94  
€  a  l'IVA  calculat  al  21%,  queda  compensada  amb  la  bossa  d'hores 
corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - 
febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Les 3 hores de netejadora nocturna, amb un import total de cinquanta-vuit euros amb 
quaranta-quatre cèntims (58,44 €), dels quals 48,30 corresponen a la base 
imposable i 10,14 € a l'IVA calculat al 21%. 

Les  16  hores  de  netejadora  festiva,  amb  un  total  de  quatre-cents  trenta  euros amb 
setanta sis cèntims (430,76 €), dels quals 356,00 € corresponen a la base 
imposable i 74,76 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  414  92000  22700  Neteja  edifici  Consistorial,  del 
vigent pressupost municipal. 

17.- Magatzem Patrimoni Cultural (Bloc 5): Aprovació d'una neteja extraordinària de 
final d'obra del magatzem ubicat al municipi de Bescanó, que s'ha llogat per ubicar 
el patrimoni històric cultural i per reforçar les sales de reserva de museus, amb un 
total de 19 hores de netejadora diürnes i 64 hores d'especialista, per un import  total  
de  mil  quatre-cents  setanta-sis  euros  amb  quaranta-nou  cèntims (1.476,49 €), dels 
quals 1.220,24 € corresponen a la base imposable i 256,25 € a l'IVA calculat al 21%. 

Les 19 hores de netejadora diürnes, amb un import total de tres-cents vint-i-un 
euros amb vuitanta-sis cèntims (321,86 €), dels quals 266,00 € corresponen a la 
base imposable i 55,86 € a l'IVA calculat al 21%, queden compensada amb la 
bossa  d'hores  corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013, 
novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Les  64  hores  d'especialista,  amb  un  import  total  de  mil  cent  cinquanta-quatre 
euros amb seixanta-tres cèntims (1.154,63 €), dels quals 954,24 € corresponen a la 
base imposable i 200,39 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb  càrrec  a  la  partida  2016  120  33301  22700  Neteja  equipament  cultura  del 
vigent  pressupost  municipal  o  a  les  partides  vinculades  als  serveis  de  neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2016. 

18.- Pavelló de Santa Eugènia (Bloc 2): Aprovació de tasques extraordinàries de 
neteja, amb 1 hora de netejadora diürna els divendres, amb motiu de la utilització dels  
lavabos  i  la  pista  per  part  de  la  comunitat  musulmana  per  a  la  realització d'un acte 
religiós de pregària els següents dies: 

Juny 2015: 5,12,19 i 26 

Juliol 2015: 3, 10, 17 , 24 i 31 

Agost 2015: 7, 14, 21 i 28 

Setembre 2015: 4, 11, 18 i 25 

Octubre 2015: 2, 9, 16, 23 i 30 

Novembre 2015: 6, 13, 20 i 27 

Desembre 2015: 4, 11, 18 i 25 

Total: 30 divendres (2 dels quals són festius: 11 de setembre i 25 de desembre) 

Amb un total de 30 hores, de les quals 28 són en dies laborables i 2 són festives. La 
valoració del servei per l'esmentat període és de cinc-cents cinc euros amb quinze 
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cèntims (505,15 €) dels quals 417,48 € corresponen a la base imposable i 87,67 € a 
l'IVA calculat al 21 %. 

Les   28   hores   per   un   import   total   quatre-cents   cinquanta-tres   euros   amb 
cinquanta-sis  cèntims  (453,56  €)  dels  quals  374,84  €  corresponen  a  la  base 
imposable i 78,72 €  a l'IVA calculat al 21 %, queden compensades amb la bossa 
d'hores d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 
2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

Les 2 hores festives per un import total de cinquanta-un euros amb cinquanta- 
quatre cèntims (51,54 €) dels quals 42,60 € corresponen a la base imposable i 8,94 
€ a l'IVA calculat al 21 %. 

Amb càrrec a la partida 2016 201 34200 22700 neteja equipaments esportius del 
vigent pressupost municipal. 

19.- Pis  residència  d'artistes  del  Bòlit  (Bloc  5): Aprovació d'una neteja 
extraordinària  el dia 7  d'octubre  de  2015,  amb  un  total  de  2,5  hores  de 
netejadora diürna, amb un import total de   quaranta-dos euros amb trenta-cinc 
cèntims (42,35 €), dels quals 35 €  corresponen a  la  base  imposable  i 7,35  € a  
l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  2,5  hores  queden compensades  amb  la bossa   
d'hores   corresponents   als   quatrimestres   juliol   2013   - octubre   2013, novembre   
2013   -   febrer   2014,   març   2014   -   juny   2014   i   juliol   2014   - octubre 2014. 

20.-  Centre  Obert  Santa  Eugènia  (Bloc  3):  Aprovació  de  la  segona  part  de  la 
neteja  extraordinària  d'obres  per  a  l'adequació  del  nou  local  situat  al  c/  Güell, 170,  
on  s'ubicarà  el  Centre  Obert  de  Santa  Eugènia,  per  deixar-lo  en  bones 
condicions després del trasllat de mobiliari d'una localització a una altra, amb un total 
d'11 hores de netejadora diürna. Les 11 hores de netejadora diürna, amb un import  
total  de  cent  vuitanta  euros  amb  cinquanta-un  cèntims  (180,51  €),  dels quals 
149,18 € corresponen a la base imposable i 31,33 € a l'IVA calculat al 21%, queden   
compensades   amb   la   bossa d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - 
octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - 
octubre 2014. 

21.-   Pavelló   municipal   Girona-Fontajau   (Bloc   2):   Aprovació   d'una   neteja 
extraordinària  el  dia  2  de  novembre  en  motiu  de  la  celebració  del  Trial  Indoor 
"Ciutat  de  Girona"  el  dia  31  d'octubre  de  2015,  amb  un  total  de  12  hores  de 
netejadora   diürna,   per   un   import   total   de   cent   noranta-quatre   euros   amb 
quaranta-dos  cèntims  (194,42  €),  dels  quals  160,68  €  corresponen  a  la  base 
imposable  i  33,74  €  a  l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  12  hores  de  netejadora 
diürnes,   queden   compensades   amb   la   bossa   d'hores   corresponents   als 
quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014,  març 
2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

22.-  Escola  Verd  (Bloc  1):  Aprovació  d'una  neteja  extraordinària  per  deixar  en 
condicions l'escola després d'un ús puntual, el dia 24 d'octubre de 2015, amb un total 
de 4,5 hores de netejadora diürna, per un import total de setanta-tres euros amb dos 
cèntims (73,02 €), dels quals 60,35 € corresponen a la base imposable i 12,67  €  a  
l'IVA  calculat  al  21%.  Aquestes  4,5  hores  de  netejadora  diürnes, queden  
compensades  amb  la  bossa  d'hores  corresponents  als  quatrimestres juliol 2013 - 
octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - 
octubre 2014. 

23.- Escola Domeny (Bloc 1): Aprovació d'una neteja extraordinària a realitzar els 
dissabtes  12  de  març  de  2  d'abril  de  2016,  amb  motiu  d'unes  jornades  de 
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formació per a la capacitació ambiental per infants, amb 2 hores de netejadora 
cadascun del dies. Amb un total de 4 hores de netejadora diürna, per un import de  
seixanta-quatre  euros  amb  noranta  cèntims  (64,90  €)  dels  quals  53,64  € 
corresponen  a  la  base  imposable  i  11,26  €  a  l'IVA  calculat  al  21€.  Aquestes  4 
hores  de  netejadora  diürnes,  queden  compensades  amb  la  bossa  d'hores 
corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  - 
febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

24.-  Centre  Cultural  La  Mercè  (Bloc  5):  Aprovació  d'una  neteja  extraordinària 
d'obres  degut  a  la  remodelació  a  la  sala  de  conferències  de  la  primera  planta, 
incorporant un petit lavabo al fons i un espai tancat dins l'espai de la sala, el dia 6 de  
novembre  de  2015,  amb  un  total  de  8  hores  de  netejadora  diürna,  per  un import 
total de cent trenta-cinc euros amb cinquanta-dos cèntims (135,52 €) dels quals  
112,00  €  corresponent  a  la  base  imposable  i  23,52  €  a  l'IVA  calculat  al 21%.  
Aquestes  8  hores  de  netejadora  diürnes,  queden  compensades  amb  la bossa  
d'hores  corresponents  als  quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013, novembre 
2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

25.- Centre obert Santa Eugènia (Bloc 3): Aprovació d'una neteja extraordinària 
després  d'un  incident  amb  una  fuita  d'aigua,  amb  un  total  de  2  hores  de 
netejadora  diürna,  per  un  import  total  de  trenta-dos  euros  amb  vuitanta-dos 
cèntims (32,82 €) del quals 27,12 € corresponen a la base imposable i 5,70 € a l'IVA   
calculat   al   21   €.   Aquestes   2   hores   de   netejadora   diürnes,   queden 
compensades amb la bossa d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - 
octubre 2013, novembre 2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - 
octubre 2014. 

26.- Edifici consistorial (Bloc 5): Aprovació de neteges extraordinàries amb motiu dels  
casaments  del  mes  de  juny,  juliol,  agost  i  setembre  de  2015  (factures números 
2891054, 2898407, 2906571 i 2916843), amb 14 hores de netejadora diürna,  amb  
un  import  total  de  dos-cents  trenta-sis  euros  amb  vuitanta-tres cèntims (236,83 
€) dels quals 195,73 € corresponen a la base imposable i 41,10 €  a  l'IVA  calculat  al  
21%.  Aquestes  14  hores  de  netejadora  diürnes,  queden compensades amb la 
bossa d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 
2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

27.- Edifici consistorial (Bloc 5): Aprovació de neteges extraordinàries amb motiu dels  
casaments  del  mes  d'octubre  de  2015  (factura  número   2936757),  amb  2 hores  de  
netejadora  diürna,  amb  un  import  total  de  trenta-tres  euros  amb vuitanta-vuit 
cèntims (33,88€) del quals 28,00 € corresponen a la base imposable i 5,88 € a l'IVA 
calculat al 21 € Aquestes 2 hores de netejadora diürnes, queden compensades amb 
la bossa d'hores corresponents als quatrimestres juliol 2013 - octubre 2013, novembre 
2013 - febrer 2014, març 2014 - juny 2014 i juliol 2014 - octubre 2014. 

28.-  Eleccions municipals: Aprovació d'una neteja extraordinària per  les eleccions del 
27 de setembre a l'Escola Vilarroja 2 hores, Escola Taialà 2 hores, Escola Eiximenis 
1 h i Escola bressol El Pont 1 hora, amb un total de 6 hores de netejadora  diürna  ,  
amb  un  import  total  de  noranta-set  euros  amb  vint-i-vuit cèntims (97,28 €) dels 
qual 80,40 € corresponen a la base imposable i 16,88 € a l'IVA calculat al 21 %. 
Aquestes  6  hores  queden compensades  amb  la  bossa d'hores corresponents als 
quatrimestres juliol 2013 -  octubre 2013, novembre   2013   -   febrer   2014,   març   
2014   -   juny   2014   i   juliol   2014   - octubre 2014. 

29.- Eleccions  municipals:  Aprovació  d'una  neteja  extraordinària realitzada el 
dilluns  dia  21  de  desembre  de  2015  amb  motiu  de  les  eleccions  del  20  de 
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desembre  de  2015  a  l'Escola  Vilarroja  2  hores,  Escola  Taialà  2  hores,  Escola 
Eiximenis  1  hora,  Escola  bressol  El  Pont  1  hora,  Escola  Verd  2  hores,  Escola Sant 
Daniel 1 hora, amb un total de 9 hores de netejadora diürna, amb un import total de 
cent quaranta-sis euros amb tres cèntims (146,03 €) dels quals 120,69 € corresponen  
a  la  base  imposable  i  25,34€.  Aquestes 9 hores queden compensades   amb   la   
bossa   d'hores   corresponents   als   quatrimestres   juliol 2013   - octubre   2013,   
novembre   2013   -   febrer   2014,   març   2014   -   juny 2014  i  juliol  2014  - octubre 
2014. 

30.- Pis residència del Bòlit (Bloc 5): Aprovació de la neteja del pis residència El Bòlit 
els dies 19 de novembre, 14 de desembre, 21 de desembre de 2015 i 1 de febrer de 
2016, amb 2,50 hores de netejadora cada dia i un total de 10 hores de netejadora. 

Com  sigui  que  la  neteja  dels  dies  1  i  23  de  desembre  de  2015  aprovades  per 
Decret  del  dia  7  de  maig  de  2015  s'han  de  donar  de  baixa,  les  5  hores  de 
netejadora  s'han  de  substituir  pels  dies  19  de  novembre  i  14  de  desembre  de 
2015. 

Les 5 hores de netejadora diürna, el 21 de desembre de 2015 i 1 de febrer de 
2016, amb un import de vuitanta-quatre euros amb setanta cèntims (84,70 €) del 
quals 70 € corresponen a la base imposable i 14,70 € a l'IVA calculat al 21 % 
queden compensades  amb  la  bossa  d'hores  corresponents  als  quatrimestres juliol   
2013   - octubre   2013,   novembre   2013   -   febrer   2014,   març   2014   - juny  2014  
i  juliol  2014  - octubre 2014. 

Segon.-   Establir   que   de   les   386,23   hores   disponibles   corresponents   als 
quatrimestres  juliol  2013  -  octubre  2013,  novembre  2013  -  febrer  2014,  març 
2014 - juny   2014   i   j u l i o l    2014   -   octubre   2014,   han   quedat   compensades 
192 hores, quedant encara una bossa d'hores de 194,23 hores, amb el següent 
detall: 

- 34,50 hores del Centre Obert Santa Eugènia. 

- 5,50 hores de la Casa Pastors. 

- 24 hores dels vestidors del camp de futbol de Vilaroja. 

- 2,5 hores del pis residència d'artistes del Bòlit. 

- 11 hores del Centre Obert de Santa Eugènia. 

- 1 hora de l'edifici Consistorial. 

- 19 hores del Magatzem de Patrimoni Cultural. 

- 12 hores del Pavelló Municipal Girona-Fontajau. 

- 4,5 hores de l'escola Verd. 

- 8 hores Centre Cultural La Mercè. 

- 2 hores Centre obert Santa Eugènia. 

- 14 hores casaments. 

- 6 hores eleccions. 

- 28 hores Pavelló de Santa Eugènia. 

- 5 hores pis residència El Bòlit. 

- 9 hores eleccions a les escoles. 
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- 2 hores casaments octubre. 

- 4 hores escola Domeny. 

Tercer.- Ampliar la garantia definitiva per un import de 294,30 €, que correspon al 5% 
del preu total anual de les ampliacions, IVA exclòs. 

El detall de les ampliacions i reduccions seria com segueix: 

- Magatzem de Patrimoni Cultural: 2.100 € anuals, IVA exclòs (5% = 105 €) 

- Refugi antiaeri: 336,00 € anuals IVA exclòs (5% = 16,80 €) 

-  Ampliació  Centre  Cívic  Santa  Eugènia:  1.327,90  €  anuals,  IVA  exclòs  (5%  = 
66,40 €). 

- Ampliació Centre Cívic Rosaleda: 975,60 € anuals, IVA exclòs (5% = 48,78 €). 

-  Ampliació  Pista  esportiva  Escola  Migdia  neteja  especialistes:  573,60€  anuals, IVA 
exclòs (5%=28,68€) 

- Ampliació pista esportiva Escola Migdia lloguer fregadora: 572,80 € anuals, IVA 
exclòs (5%=28,64€). 

Quart.-   Requerir   a   l'adjudicatària   per   tal   que   dins   el   termini   de   10   dies 
hàbils, a  comptar de la recepció de la notificació, comparegui a l'Ajuntament  a  
formalitzar  la modificació del contracte. 

S'adopta el present acord en consideració als informes emesos per Cultura, de data 
24 d'agost i 27 d'octubre de 2015, 27 de novembre de 2015, 22 de febrer de 2016, 
Museu d'Història de 23 de març de 2016, Patrimoni Cultural, de data 20 d'octubre 
de 2015, Serveis a les Persones, de dates 23 de setembre i   2, 8 i 26 d'octubre de 
2015, 18 de novembre de 2015, 11 de desembre de 2015, Serveis d'Esports de 23 
de setembre, 2, 16 i 22 d'octubre de 2015, el Bòlit Centre d'Art Contemporani de 23 
de setembre de 2015, 4 de novembre de 2015 i 23 de març de 2016, Centre Cultural 
de la Mercè 1 d'octubre de 2015 i 10 de novembre de 2015, l'Alcaldia Presidència 
del 15, 19 d'octubre de 2015, i 17 de novembre de 2015 la secció de Joventut de 
data 21 de desembre de 2015, d'Urbanisme de 22 de gener de 2016 i Educació de 28 
d'octubre de 2015 i  7 i 24 de març de 2016 i els  informes  emesos  per  "Cias  Com  
2000,  S.L.",  de  dates  31  d'agost,  18  de setembre, 6, 13 i 22 d'octubre de 2015 i 6, 
10, 11, 24 i 27 de novembre de 2015, 7 de desembre de 2015 i 5, 7, 26 de gener de 
2016, 1, 2 de març de 2016 i que, alhora, mereixen la seva aprovació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al sisè punt de 
l’ordre del dia respecte a la modificació d’unes prestacions en el contracte de serveis 
de neteja. 

Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs defensarà 
aquesta proposta la tinent d’alcalde d’Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas. 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem 
aquí, com s’ha dit, és una modificació del contracte de neteja, no és la primera vegada 
que portem una modificació. Saben vostès que el 14 de maig de 2012 es va adjudicar 
el servei de neteja i dels edificis de les dependències municipals, però és un contracte 
molt dinàmic. Constantment, per petició de les diferents àrees de l’Ajuntament, hi ha 
modificacions bé per freqüències, bé perquè que incrementem les hores, disminuïm 
les hores, perquè s’obren nous serveis, perquè algun servei ja no cal i ja no és 
necessari. I per això el mateix contracte, com se sap, és molt dinàmic, en la seva 
clàusula vint-i-quatrena del plec de clàusules administratives ja es ( . . . ) que preveia 
que pogués haver-hi una modificació del 10 per cent de l’import d’adjudicació 

Hi han dos tipus de modificacions, unes en les quals són neteges extraordinàries que 
es fan perquè hi ha hagut un «event» extraordinari o un acte extraordinari i llavors 
aquestes es pagaran amb la borsa d’hores que tenim disponibles. Però llavors en 
tenim unes altres que són perquè s’han obert altes de nous edificis o nous serveis de 
neteja que seran permanents i, per tant, realment sí que s’hauran de fer sempre i, per 
tant, aquestes es faran a càrrec d’una partida pressupostària. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Planas. 
La senyora Costa, per la CUP - Crida. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): A veure, nosaltres no creiem en 
aquest sistema de dur a terme la neteja i, per tant, ens abstindrem. Com que el mes de 
juny finalitza el contracte amb aquesta empresa, volíem saber què teniu previst fer, si 
renovar amb aquesta gent o agafar una altra empresa o fer-nos cas a nosaltres i 
municipalitzar el servei. Jo crec que és el millor que podem fer i hi sortiríem tots 
guanyant. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna altra intervenció? Doncs 
podem passar a la votació? 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): És cert que el mes de juny acaba el contracte, 
en principi el que s’està fent és un estudi per fer una nova licitació del contracte. No es 
prorroga a l’empresa, sinó que hi haurà una licitació i, bé, s’adjudicarà a aquella 
empresa que li toqui pel concurs que es faci. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): És a dir, es farà conforme llei. 
Moltes gràcies. 

Doncs passem a la votació. 

Vots en contra de la proposta? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Senyor secretari... 

Sr. secretari: 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, partit de Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular de 
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Catalunya, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida per 
Girona, integrat per quatre membres, la modificació de les prestacions derivades del 
contracte dels serveis de neteja dels centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona. 

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

VOTACIÓ 

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

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 Teres Bonet.  

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

 

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

7.   Aprovació provisional del Pla Especial per a la regulació específica de les 
condicions urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de 
cannabis. 

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 20 de març de 2015, va 
aprovar inicialment el Pla Especial per a la regulació específica de les condicions 
urbanístiques d'emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis. 

L'expedient  fou  sotmès  a  informació  pública,  pel  termini  d'un  mes,  mitjançant 
Edictes publicats en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 6841, de 30 
de març de 2015; en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 66 de 7 d'abril 
de 2015; i en el Diari de Girona del dia 1 d'abril de 2015. 

Durant  el  termini  d'informació  pública  s'han  presentat  al·legacions  per  part  de Sra.  
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Esther  Puigbó  Espinosa,  en  nom  i  representació  de  la Comunitat  de Propietaris  
Figuerola  48  -  Güell,  11  -  Pàrking  Figuerola  48  -  Güell,  11  (  re 2015023455);  
l'Associació  d'Estudis  del  Cànnabis  Wild  Candy  Social  Club  (  re 2015023534) 
representada per  el Sr. Guillem Félix Antúnez Saurat; l'Asociación Doblecero,   
representada   pel   Sr   Daniel   Blasco   Castro   (   re   2015023919); Nieto&Povedano 
Boutique Legal, representada per la Sra. Amina Omar Nieto (re 2015023922), i 
finalment fora de termini també ha presentat al·legacions l'AMPA de l'Escola Bell-lloc 
( re 2015039012), que han estat igualment estudiades, tal i com consta en l'informe 
jurídic que obra a l'expedient, el qual, d'acord amb el que disposa l'article 89.5 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les  Administracions  Públiques  
i  del  Procediment  Administratiu  Comú,  s'accepta com  a  motivació  de  la  present  
resolució,  i  del  que  se'n  donarà  trasllat  als al.legants, en la seva part necessària. 

Resumidament   els   motius   d'impugnació   han   estat   de   forma   repetida   les 
distàncies que el pla especial estableix en relació a la ubicació física de clubs de 
fumadors de cànnabis, tant la que s'estableix entre clubs d'aquesta naturalesa, com  
la  que  fa  referència  a  les  distàncies  entre  ells  i  determinats  usos  que  es 
consideren especialment vulnerables, i per tant objecte de protecció específica. Cal 
dir que el Pla Especial es respectuós tant pel que fa al dret superior que ha de 
protegir i que es concreta en la salut i l'interés públic, com en la resta de drets també 
protegits per la Llei,   com ara el dret d'associació o el de la convivència pacífica, 
sens perjudici que el propi Pla preveu la creació d'un protocol de bones pràctiques en 
aquest sentit. 

Els mateixos motius són les que han portat a establir un horari de funcionament per   
evitar   coincidències   amb   els   horaris   d'oci   nocturn, i   unes   mesures addicionals 
referides a l'entorn immediat dels clubs contingudes en l'article 11 de la normativa del 
Pla Especial . 

Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per l'entitat l'Associació  
d'Estudis  del  Cànnabis  Wild  Candy  Social  Club  (  re  2015023534) representada   
per el   Sr.   Guillem   Fèlix   Antunez   Saurat;   i   desestimar   les al·legacions   
presentades   per   de   Sra.   Esther   Puigbó   Espinosa,   en   nom   i representació de 
la   Comunitat de Propietaris Figuerola 48 - Güell, 11 - Pàrking Figuerola 48 - Güell, 
11 ( re 2015023455); l'Asociación Doblecero, representada pel Sr Daniel Blasco 
Castro ( re 2015023919); Nieto&Povedano Boutique Legal, representada  per  la  Sra.  
Amina  Omar  Nieto  (  re  2015023922),  i  l'AMPA  de l'Escola Bell-lloc ( re 
2015039012), i aprovar provisionalment el Pla Especial per a  la  regulació  específica  
de  les  condicions  urbanístiques  d'emplaçament  dels locals  de  clubs  i  asociacions  
de  cannabis,  d'acord  amb  el  que  disposa  l'article 89.5  del  DL  1/2010  pel  qual  
s'aprova  el  TRLUC,  en  base  als  raonaments continguts  en  l'informe  jurídic  que  
consta  a  l'expedient,  el  qual  s'aprova  als efectes de motivació del present acord, a 
l'empara del que disposa l'article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre  de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, del que se'n donarà trasllat als al.legants en la seva part necessària. 

Segon.- Donar trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Departament de 
Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  als  efectes  de  la  seva 
aprovació definitiva, si s'escau, d'acord amb el que disposa l'article 89.5 del DL 
1/2010,  de  3  d'agost,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  d'urbanisme, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passem ara al setè punt 
de l’ordre del dia, que es refereix a l’aprovació provisional del pla que regularà els 
clubs i associacions de cànnabis. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Defensarà aquesta proposta el tinent d’alcalde d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via 
Pública, senyor Alcalá. 

Sr. Joan Josep Alcalá i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Efectivament portem a aprovació provisional el pla especial per la regulació específica 
de les condicions urbanístiques d’emplaçament de locals de clubs i associacions de 
cànnabis, i traslladar a la Comissió d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació 
definitiva. Amb aquesta proposta d’aprovació, es pretén afavorir un equilibri adequat 
entre la distribució de clubs i associacions de cànnabis i la qualitat de vida de la 
ciutadania, i això ho fem davant d’una manca de normativa superior que ho regulés i 
que permetia que es poguessin obrir aquest tipus d’establiments pel regiment ( . . . ) de 
comunicació. Per aquest motiu, el 4 d’abril de 2014, es va adoptar l’acord de 
suspensió via del regiment ( . . . ) de comunicació. 

El gener de 2015, el Departament de Salut de la Generalitat va aprovar una resolució 
per la qual s’aprovaven uns criteris en matèria de salut pública per tal d’orientar les 
associacions cannàbiques i clubs socials. El 20 de març de 2015, la Junta de Govern 
Local va aprovar inicialment el Pla especial per la regulació específica de les 
condicions urbanístiques d’emplaçament dels locals de clubs d’associacions de 
cànnabis. S’estableixen diferents condicionants com l’obertura que aquests locals 
estiguin a una distància no inferior a dos-cents metres dels usos especial sensibles, 
com són els centres docents, equipaments esportius o espais que contenen jocs 
infantils, hospitals i clíniques amb internament o residències assistides. També es fixa 
una distància mínima entre aquests tipus de locals que ha de ser superior als cinc-
cents metres. L’horari per realitzar les activitats serà entre les vuit del matí i les 22 
hores, o sigui, les deu del vespre. No es pot realitzar publicitat ni promoció a l’exterior 
del local, ni referida tampoc al consum. També s’elaborarà un manual o guia de bones 
pràctiques i també s’elaborarà un protocol per la convivència amb l’objecte de 
canalitzar d’una manera adequada la resolució dels possibles conflictes que puguin 
sorgir. 

En el període d’al·legacions s’han presentat cinc al·legacions, aquestes al·legacions 
de forma repetitiva parlaven fonamentalment de les distàncies, les quals alguns 
consideraven que eren massa restrictives i d’altres que eren massa permissives. En 
conclusió de les al·legacions, es considera mantenir aquestes limitacions que he 
anomenat abans, i tenir en compte..., en aquest cas sí que parlem dels centres 
vulnerables, una part de les al·legacions demanaven d’excloure les seus 
administratives, és a dir, la Generalitat, les de l’Estat, les de l’Ajuntament i l’Audiència 
Provincial. Amb això, els agrairem la seva aprovació amb el seu vot favorable. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Alcalá. Té 
la paraula la senyora Veray, del Partit Popular de Catalunya. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup no 
donarà suport a aquest punt de l’ordre del dia. Quan en el Ple del mes de maig de 
2014 vam debatre sobre l’ordenança amb relació als clubs de cànnabis a la ciutat de 
Girona, jo ja vaig expressar i podria avui reproduir la mateixa expressió que vaig dir 
aquell dia i és que estem donant per bona una cosa que per nosaltres no és legal, que 
és el consum de marihuana. I, per tant, en aquest sentit, jo crec que seguim sota el 
mateix error de regular sobre una cosa que nosaltres considerem que no és legal i, per 
tant, sobre la qual no entenem aquesta necessitat imperiosa des de ja fa molts de 
mesos de posar sobre la taula aquest debat. 

Sí que som conscients, perquè així se’ns ha traslladat des del Govern, i el senyor 
Alcalá ara hi feia referència, que tenint en compte que la Generalitat ha regulat sobre 
aquest tema però no ha legislat, que és diferent, i per tant, no hi ha una legislació 
superior a nivell autonòmic que empari el fet que després de la suspensió de l’abril de 
2014, que s’acabava ara, si no fèiem alguna cosa, podrien obrir clubs de cànnabis a 
qualsevol lloc de la ciutat, precisament per això nosaltres no votarem en contra 
d’aquest punt, però sí que ens hi abstindrem. Ens abstindrem, com he dit, per 
coherència també amb el que vam fer quan vam debatre sobre l’ordenança i també per 
dues coses més molt concretes. 

La primera, miri, i no és una crítica a Esquerra Republicana, però sí que el senyor 
Terés parlava fa un moment del concepte d’àrea urbana. Jo, senyor Terés, li agraeixo, 
nosaltres n’hem sigut sempre uns defensors, però amb tot, també amb aquest tema. 
Perquè quan el municipi de Sarrià, governat per Esquerra Republicana, posa uns 
metres tan exagerats quan regula els clubs de cànnabis que fa que Sarrià s’asseguri 
que no en tindrà cap, i tots els haurem de començar a tenir a Girona si no fem alguna 
cosa, tampoc fa un favor al concepte d’àrea urbana. Per tant, possiblement aquest 
tema també, ja que l’havíem de posar sobre la taula, l’hauríem d’haver abordat des del 
concepte d’àrea urbana i, per tant, de manera conjunta amb els altres municipis, 
perquè el que fem avui aquí també afecta el municipi del costat amb relació a certes 
distàncies que estem marcant. 

I, segona, sobretot jo els demano un compromís. Sé que el tenen, a més, sé que 
vostè, senyora alcaldessa, fins ara era competència seva, aquest tema i, per tant, l’ha 
portat vostè fins gairebé al final i, per tant, sé que estic convençuda que em dirà que sí 
i, a més, sé que ho estan fent, i és el control i les inspeccions amb relació a aquells 
clubs de cànnabis que es puguin obrir. Perquè jo crec que a ningú se li escapa que el 
que teníem a la ciutat va estar clausurat pels Mossos d’Esquadra per un tema de 
venda o per un possible delicte de venda de droga i de blanqueig de diners i, per tant, 
res tenia a veure amb allò que avui vostès regulen. I també perquè jo fa pocs dies li 
vaig traslladar la preocupació dels veïns d’aquella zona que sembla ser que torna a 
haver-hi moviment en aquest club de cànnabis i els mateixos veïns volien saber quina 
era la situació tenint en compte els antecedents sobre aquest club que ja hem viscut 
en aquesta ciutat. 

Per tant, com he dit, nosaltres ens abstindrem. Tinguin en compte que no estem 
d’acord que hi hagi l’obertura d’aquests locals a la ciutat de Girona, però som 
conscients que, si no ho regulem, es poden obrir o es podrien arribar a obrir allà on es 
volgués. No hem acabat d’entendre aquesta necessitat d’excloure els llocs de 
l’Administració de l’excepció que es donava, i menys tenint en compte si una fa una 
anàlisi dels locals de l’Administració de la ciutat de Girona, els quals la majoria estan a 
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prop d’un col·legi o d’una zona de parc infantil i, per tant, l’excepció segueix existint 
igualment. No hem acabat d’entendre que fos una cosa imperiosa treure els edificis de 
totes les administracions d’aquest pla, nosaltres haguéssim deixat que també quedés 
clar que no es podia obrir a un lloc proper fa a les zones dependents o zones 
administratives de les diferents administracions representades a la ciutat. Però, com 
he dit, vostès han acceptat treure-la, crec que és la única al·legació que han acceptat, 
nosaltres haguéssim preferit que haguessin acceptat altres al·legacions com, per 
exemple, la presentada per l’Associació de Pares i Mares del Bell-lloc. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. El Pla especial per a la 
regulació específica de les condicions urbanístiques d’emplaçament dels locals de 
clubs i associacions de cànnabis al nostre municipi és un pla, com vostè ja sap, al qual 
nosaltres donarem suport. Aquests locals no tenen ànim de lucre, s’autoabasteixen i 
distribueixen cànnabis entre els seus socis amb l’objectiu de reduir els danys associats 
al mercat clandestí. És evident que existeix una important demanda de consum i que 
el tràfic en el mercat negre no garanteix ni la qualitat del producte, ni la reducció del 
seu consum. Per tant, és més que evident que des de l’àmbit local tenim una gran 
responsabilitat d’ordre i de vigilància, així com també de salut pública. 

Aquest Pla especial per a la regulació no pretén en cap cas la prohibició, sinó que 
regula la seva delimitació territorial i la regulació funcional per tal de fer-la compatible 
amb la resta d’activitats i usos. Com ja li he dit, nosaltres el votarem a favor per 
diferents raons. Primera, per garantir que l’obertura d’aquest tipus d’establiments es 
realitzi per a associacions degudament inscrites en el registre, perquè és 
imprescindible fixar unes distàncies mínimes entre aquesta activitat i els centres 
educatius, sanitaris o d’aquells col·lectius més vulnerables i perquè és necessària una 
regulació per tal d’evitar possibles efectes negatius o perjudicials i també diferents 
molèsties als veïns. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Bé, en primer lloc, a mi 
personalment m’ha sorprès que no ens ho presentés la senyora Madrenas, aquest 
punt, tenint en compte que malgrat que ara el regidors és el senyor Alcalá, aquesta és 
una proposta que podríem dir que neix totalment de la senyora alcaldessa actual i és 
amb qui nosaltres, si més no, vam parlar sempre i les nostres consideracions al final 
no es van tenir en compte. I, per tant, com explicaré posteriorment, malgrat en el seu 
moment hi vam votar a favor, el 2014, ara hi acabem votant en contra perquè creiem 
que no s’ha fet allò que s’havia de fer, que era escoltar més les entitats i també les 
propostes que el nostre grup portava. 

Deixi’m per això dir a la senyora Veray que tant que el seu partit és el garant de la 
legalitat, vostè no sap que consumir marihuana o consumir cànnabis no és il·legal, en 
aquest país, el que és il·legal és la compra i venda, però és que si fos il·legal consumir 
cànnabis, no hi podrien haver aquests clubs. Per tant, senyora Veray, digui, en tot cas, 
que vostès estan en contra que es consumeixi, però il·legal no ho és, per deixar les 
coses clares. 
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I ja que parla dels veïns del carrer Travessia de la Creu, jo en sóc un d’ells, i ja que 
parla en nom de tots, jo puc dir que no tinc, de moment, cap queixa en aquest sentit i 
que tampoc m’ha arribat per part dels meus companys veïns de carrer en el sentit que 
vostè ho deia. Ho dic perquè sempre que diu que jo parlo en nom de no sé qui, vostè 
avui que parla en nom dels veïns d’un carrer del qual jo en formo part, doncs m’he 
obligat a dir la meva opinió. (Veus de fons.) No, no, visc bastant a prop. 

Dit això, jo el que voldria exposar és bàsicament que el que votem avui és la regulació 
dels clubs cannàbics, com ja s’ha dit, és una regulació necessària però que, des del 
nostre punt de vista, no arriba al nivell que hauria d’haver arribat de consens amb les 
persones usuàries, o consumidores, o pertanyents a aquests clubs cannàbics, que a la 
nostra ciutat són uns quants centenars. No estem parlant pas de poques persones les 
que s’organitzen i consumeixen cànnabis, que, ho recordo, és una activitat legal, sinó 
que són centenars de persones a la nostra ciutat que precisament el que busquen són 
espais de seguretat, de comoditat i sobretot de consum responsable i de consum de 
qualitat. 

Aquesta havia ser una sortida que donés..., per tant, doncs havia de ser una sortida 
per a tot aquest col·lectiu i creiem que avui, malgrat les intencions al principi hi eren, 
no s’ha arribat a un resultat suficientment positiu des del nostre punt de vista. Doncs 
per què? En primer lloc, perquè nosaltres vam fer un exercici molt senzill que és 
demanar un mapa concret de què significava l’aplicació dels dos-cents metres de 
distància a tots aquests espais que comentava el senyor Alcalá. Bé, el mapa és 
gairebé..., quan el poses, diguéssim, sobre una taula, veiem que hi ha gairebé una 
restricció absoluta, des del nostre punt de vista, d’espais on hi poden haver clubs 
cannàbics; ens queda, sí, la zona de Mas Xirgu, la zona de Sant Daniel, la muntanya 
de Taialà, llocs molt, molt, molt perifèrics i, en canvi, a la gran majoria de la ciutat no 
s’hi poden instal·lar, si s’aprova aquesta regulació, clubs cannàbics. Per tant, quan 
posem el que ens explicava el senyor Alcalá sobre un mapa, veiem que no estem 
davant d’una regulació, des del nostre punt de vista, sinó que estem gairebé davant 
d’una restricció. I, a més a més, quan se’ls obliga a tancar a les deu en un espai on ni 
tan sols es consumeix alcohol i més tenint en compte que la senyora Madrenas a mi 
em va dir «home, tancar a les dotze és un tema que a nosaltres també ens semblaria 
bé o que no hi veiem inconvenient», perquè és una hora decent i sentim que hi ha gent 
que surt, per exemple, de treballar a les vuit-nou del vespre i que si volgués anar al 
seu club de cànnabis, doncs el tindria obert fins a les dotze. Veiem que finalment no ha 
sigut així. 

En segon lloc, perquè se’ns va dir que eren dos-cents metres perquè així es 
comparava o era el mateix que els prostíbuls i els llocs d’apostes. Aquesta 
argumentació, que avui no l’ha fet servir senyor Alcalá, però que s’ha fet servir en les 
reunions, nosaltres tampoc la podem compartir. Entenem que els clubs cannàbics no 
són ni un club de prostitució, ni tampoc un espai de joc o un espai d’apostes que 
tenen, entre altres coses, legislacions diferents. 

I, finalment, perquè en una ciutat com Barcelona que, com vostès sabran, és un dels 
espais amb més clubs cannàbics del nostre país, la regulació és més permissiva que 
la que avui s’aprovarà aquí, tenint en compte que nosaltres a hores d’ara tenim moltes 
menys peticions de les que existeixen en una ciutat com la de Barcelona. Per tant, 
nosaltres, un model com el de Barcelona, l’haguéssim entès molt més. 

I per últim, i acabo, també aquesta regulació no ens sembla l’adequada en un moment 
que tan sols fa dos mesos es va presentar una ILP al Parlament de Catalunya amb 
més de 67.000 signatures demanant una legislació catalana al voltant del tema del 
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cànnabis i a nosaltres ens hagués agradat que s’hagués fet molt més d’acord tot 
plegat amb aquesta ILP que han presentat desenes de milers de catalans i catalanes 
en el Parlament de Catalunya, però que malauradament el que veiem és que la 
regulació que es fa avui o que es proposa avui quedarà aviat desfasada, esperem, 
perquè aquesta ILP que han presentat, que és la ILP de nom Rosa Verda, doncs 
esperem que porti una nova legislació, ara sí, des del Parlament, que llavors ens 
obligarà a tornar-ho a canviar. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres en 
aquest tema..., és un tema que ens vam trobar a sobre la taula perquè, com s’ha 
comentat, s’havia debatut en el mandat anterior. I la primera idea que se’ns va 
comentar és: «És una regulació que està bé perquè copia la de Donosti i, per tant, 
d’entrada, segurament ja deu estar bé.» I dius, això no pot ser un criteri únic, és a 
dir..., i ho faig servir per enllaçar amb el que comentava la senyora Veray. És a dir, 
cada ciutat té les seves particularitats i no és el mateix Donosti, que segurament deu 
tenir una realitat geogràfica, urbana diferent a la de Girona, com tampoc és igual Sarrià 
de Ter, que és una ciutat molt dispersa i que, malgrat tenir unes distàncies més 
elevades que les de Girona en la seva regulació, doncs deixa forats perquè es puguin 
instal·lar espais, associacions i clubs cannàbics. 

Girona, tal com ens vam trobar a la proposta de Pla especial a sobre la taula, ens 
semblava que de la manera que estava fet, jo mateix vaig fer el mapa manualment, 
vaig dibuixar radis de dos-cents metres sobre tots els punts que contemplava aquest 
pla especial que calia protegir, i aquí, evidentment, efectivament no quedava cap punt, 
cap espai en tota la ciutat per poder-hi ubicar aquests clubs o associacions 
cannàbiques, excepte uns petits foradets molt i molt petits. 

Per tant, el que vam proposar i de cares a negociar i transaccionar l’aprovació d’aquest 
pla especial van ser dos punts. Un, que s’eliminessin d’aquesta llista d’espais protegits 
les seus de les administracions públiques, i les seves subseus, perquè era un tema 
que quedava a interpretació i, alhora, que es reduís la distància, el radi, amb relació a 
aquests punts de protecció. Ens semblava que aquestes dues mesures permetrien que 
es regulés, que era un objectiu que nosaltres compartíem, ens sembla bé que es 
reguli, però regular per permetre l’activitat i no per prohibir-la, que era de facto el que 
passava si s’hagués aprovat el Pla especial, tal com estava a sobre la taula. 
D’aquestes dues peticions, una va poder ser atesa, l’altra se’ns va dir que no perquè 
requeria tornar a començar el procés de tràmit urbanístic i, per tant, tornar a passar per 
aprovació inicial. 

I, per tant, el sentit del nostre vot serà l’abstenció perquè sí que entenem que s’ha 
tingut en compte una de les propostes, però l’altra no i, tot i així quan, tornes a dibuixar 
el mapa, veus que és molt complicat per a aquestes entitats i associacions poder-se 
ubicar i trobar lloc. 

I, a partir d’aquí, vull començar una mica l’explicació sobre el fons de la qüestió i és 
que ens sembla que en aquest tema hi ha hipocresia. Efectivament, com comentava el 
senyor Salellas, el consum és permès, el consum és permès, però quan vas a una 
associació cannàbica –jo recomano que ho feu, n’hi ha una a la Travessera de la Creu, 
us explicaran com funcionen–, doncs ells us diran que el cànnabis allà hi ha 
d’aparèixer per generació espontània. És un contrasentit, és a dir, està permès, 
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aquests clubs són legals perquè, si no, estarien tancats, per tant, estan permesos, està 
permès el consum, però, en canvi, allà el cànnabis hi ha d’aparèixer per generació 
espontània perquè no pot arribar-hi de cap manera de forma legal. 

I, per tant, és un d’aquells temes que la nostra societat practica la hipocresia, practica 
la hipocresia amb aquest tema, el practica amb d’altres com la prostitució –sembla que 
només fan nosa si està a la carretera, però no si es practica de forma amagada– i en 
molts altres temes. Es denuncia que aquest tema és un cas que pot suposar un 
problema de salut pública, però, en canvi, el principal problema de salut pública quant 
a addiccions, que és l’alcohol, doncs el tenim permès a cada cantonada sense cap 
mena de distància de seguretat amb relació a re i, per tant, amb aquest tema fem 
hipocresia perquè evidentment al darrere hi han uns interessos econòmics molt grans. 

És a dir, deixem de ser hipòcrites, ens cal regular això, cal que les iniciatives 
legislatives populars puguin prosperar perquè faran que aquest tema surti d’aquesta 
zona grisa on està actualment. Cal deixar de fer persecució sobre les persones que 
consumeixen de forma legal i que ho fan de la manera que està permesa, cal trencar 
estereotips i prejudicis, perquè hi ha persones que en fan un ús lúdic, però n’hi ha 
d’altres que en fan un ús terapèutic i, si no tenen un lloc on abastir-se, els estem 
complicant molt la vida. Hi ha persones que en fan un ús terapèutic i que necessiten 
poder anar a un espai com una associació cannàbica a poder-se proveir de cànnabis 
per inhalar, o per prendre de forma beguda, o menjada, és igual, de la manera que 
se’ls hagi prescrit i que, per tant, puguin fer aquest consum de forma legal. Ens 
interessa que això es reguli per trencar amb el mercat negre, perquè el consum hi és, 
hi és fins i tot en els nostres centres de secundària. I aquí estem marcant limitacions 
de dos-cents metres amb relació als centres educatius, però tots sabem que en els 
instituts hi ha tràfic i t’ho diuen els mateixos alumnes i t’ho expliquen. I, per tant, la 
manera d’eliminar tot això i la forma més fàcil d’eliminar-ho, doncs, és regulant-ho i 
permetent que es puguin instal·lar associacions i clubs cannàbics a la ciutat per poder 
fer que aquesta pràctica, doncs, sigui legal, reconeguda i sense problemes socials, 
que no en generen. 

Per tant, estem a favor d’aquesta regulació i per això ens abstindrem, perquè pugui 
haver-hi una regulació que permeti la instal·lació de clubs cannàbics, no tal com ens 
vam trobar la norma a sobre la taula, que de fet era una prohibició de facto, ens 
sembla que ara quedarà algun espai i segurament aquest pla especial es podrà revisar 
d’aquí uns anys i, per tant, fer-lo molt més permissiu. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Joan Josep Alcalá i Quiñones (CiU): De fet, a la senyora Veray ja li han 
contestat. I, bé, també tindríem les nostres discrepàncies, jo crec que almenys de 
moment fem una regulació d’aquest tema, més endavant ja en parlarem. Perquè, és 
clar, altres estaments superiors han de fer la seva feina. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Jo únicament, si em permeten fer 
un parell de reflexions, és que el consum de cànnabis en la via pública no és legal, de 
fet és il·lícit i es pot sancionar, per tant, no és legal. Segona cosa, en els darrers divuit 
mesos, no hi ha hagut cap petició d’apertura de cap club en tot Girona, vull dir, no és 
que hi hagi cua de persones i d’associacions aquí esperant obrir clubs ni associacions 



 

  58

de cànnabis, sembla que el mercat està ja bastant ben situat. No obstant, amb aquesta 
regulació, tindran moltes opcions d’obrir a diferents llocs de la nostra ciutat. 

També m’ha preocupat una mica..., segurament que no deuria voler dir el que ha sonat 
que ha dit el senyor Terés, i és que quan ha afirmat que en els instituts es trafica, que, 
per cert, ho he trobat molt gros i que evidentment..., i que, per tant, és bo que hi hagin 
clubs de cànnabis perquè així s’evitarà... Home, no, és que els menors en cap cas 
poden accedir a cap club ni a cap associació de cànnabis de cap de les maneres. I, 
per tant, això primer que no ha de succeir de cap de les maneres i això s’ha d’actuar 
policialment i amb educació com calgui, i en cap cas promocionant o promovent que 
vagin a aquests clubs de cànnabis, els menors, que ho tenen absolutament prohibit. 

I en darrer lloc, respecte a quan és amb ús terapèutic, tinc entès que es facilita, doncs, 
per tant, que tampoc seria aquest el tema. Però, en definitiva, eren només un parell de 
reflexions. Molt preocupat molt això que ha comentat dels instituts, que crec que ens 
hem quedat tots una mica parats i poder no volia dir exactament això, que fos una 
justificació per la qual hi ha d’haver clubs de cànnabis. 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Per al·lusions. Estava parlant de dos punts 
diferents, no crec que calgués establir una relació entre tots dos. Jo el que sí que he 
dit és que es tracta d’un consum que existeix i, per tant, escolta’m, es tracta de parlar 
amb els nanos que van als instituts. Evidentment la solució no és enviar-los als clubs 
cannàbics perquè la seva regulació prohibeix la seva entrada, però sí que és veritat 
que existeix un consum, que aquest consum hi és, que podem girar la vista i mirar cap 
a un altre costat i fer veure que no passa re; segurament en aquest cas el que cal és 
educació. Però que, d’altra banda, hi ha adults que tenen interès a consumir i que, per 
tant, se’ls ha de facilitar alguna possibilitat per tal que aquest mercat negre que 
existeix, doncs, deixi d’existir. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, d’acord, era només per 
aclarir el que havíem sentit. No sé si hi ha alguna... Perdó? No. 

Doncs podem passar a les votacions. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Senyor secretari... 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrada per deu membres, Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, i partit de Ciutadans, integrat per dos 
membres, l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana - MES, integrat 
per quatre membres, Partit Popular de Catalunya, integrat per un membre, i el vot en 
contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
provisionalment el Pla especial per a la regulació específica de les condicions 
urbanístiques d’emplaçament dels locals de clubs i associacions de cànnabis. 

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

VOTACIÓ 

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

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

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

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

Abstenció: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

En contra: 

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

 

PROPOSTES URGENTS: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

8.1   Modificació acord Ple 23 de març de 2016 en el sentit d'establir la Comissió 
Especial de Comptes. 

Primer.-  Atès  que  amb  data  23  de  març  de  2016  el  Ple  de  la  Corporació  va 
aprovar l'acord de creació de les diferents comissions informatives com a òrgans 
complementaris de l'organització municipal fent ús de les potestats d'autoorganització  
que  reconeix  l'art.  4.1  a)  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'abril,  de Bases de Règim Local 
als ens municipals. 

Segon.- Atès que es fa necessari procedir a la creació de la Comissió Especial de  
Comptes  òrgan  d'existència  preceptiva  al  qual  correspon  l'examen,  estudi  i informe  
dels  comptes  anuals  de  la  Corporació  i  establir-ne  la  composició  i  les seves 
funcions. 

Primer.-   Atès   que   l'art.   59.1   del   Reglament   Orgànic   Municipal   (ROM   en 
endavant)   disposa   que   la   Comissió   Especial   de   Comptes   és   d'existència 
obligatòria i que es constituirà per acord de Ple de la Corporació un cop produïda la 
renovació de la corporació. 

Segon.- Atès que de conformitat amb l'art. 127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals la Comissió Especial de Comptes estableix que és un 
òrgan d'existència preceptiva. 
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Tercer.-  Atès  que  l'art.  59.3  del  ROM  i  58  del  Decret  Legislatiu  2/2003,  de  28 
d'abril,  pel  que  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de 
Catalunya regulen les funcions que corresponen a l'esmentada comissió. 

Vist  els  anteriors  antecedents  i  fonaments  jurídics,  es  proposa  al  Ple  de  la 
Corporació l'adopció dels següents acords: 

Primer.-  MODIFICAR  l'acord  de  Ple  de  data  23  de  març  de  2016  en  el  sentit 
d'incloure en el punt primer el següent redactat: 

La  Comissió  Informativa  d'Hisenda  i  Règim  Interior  actuarà  com  a  Comissió 
Especial  de  Comptes  en  l'exercici  de  les  funcions  pròpies  d'aquesta  i  estarà 
integrada pels mateixos membres quan es faci necessari. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara aquí que entrem en el punt 8 
on hi ha les propostes urgents, permetin-me que primer els comenti que, per una 
banda, hi ha una moció urgent presentada pels grups de CiU, PSC, Esquerra, la CUP i 
Ciutadans, que aquesta n’hi havia una d’aprovada d’urgència, però ja n’hi havia una 
altra que van molt relacionades, que era el punt número 14. Per altra banda, hi ha una 
altra moció urgent, respecte a la Comissió Especial de Comptes, a la Comissió 
Informativa d’Hisenda i també hi ha una moció urgent que ha presentat la CUP a l’últim 
moment. 

Jo, si els sembla bé i si el secretari ho veu correcte, els proposaria que primer 
aprovem la urgència de les tres urgents, la 14 no era urgent, però aprovem la urgència 
de les tres urgents, ho farem d’una en una. Primer seria aquesta de la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Règim Interior, primer aprovarem la urgència, si s’aprova, 
aprovaríem aquesta moció o no, es passaria a votació. En segon lloc, aprovaríem la 
urgència de la moció del tema dels refugiats. Sí, exacte. Si s’aprova, la substanciaríem 
conjuntament amb la 14, d’acord?, que no era d’urgència. I, en darrer lloc, es decidiria 
si pot entrar per urgència la moció presentada per la CUP i se substanciaria la que han 
presentat al darrer moment. Si els sembla bé aquest planejament... Doncs així, senyor 
secretari, la primera moció d’urgència... 

Sr. secretari: S’ha de votar la urgència de la creació de la Comissió Especial de 
Comptes.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Doncs anem a votar la 
urgència de la moció. Sí, senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Una petita consulta, més al secretari que a 
vostè. No acabo d’entendre com les mocions urgents es debaten abans de les 
mocions entrades en temps i forma en un ordre del dia de l’Ajuntament. En el cas 
d’una va amb el punt 14 i, per tant, dono per fet que es debatrà quan toqui el punt 14, 
l’altra és una moció, bé, ara en diem moció, fins ara era un punt de l’ordre del dia nou, 
perquè seria la constitució de la comissió, però l’altra sí que és una moció d’un grup 
polític que no ha estat entrat en temps i forma. Llavors no acabo d’entendre..., si les 
entrem en temps i forma es debaten després que si s’entren d’urgència? Sembla una 
mica contradictori, sincerament. 

Sr. secretari: Sí, és que ( . . . ) l’article 21 del Reglament Orgànic Municipal, que tracta 
de les mocions, aquí la pràctica municipal és tractar les mocions polítiques i les 
mocions que comporten una proposta d’acord de la mateixa manera. I, per tant, s’està 
referint a propostes que es presenten de manera urgent al Ple. Si es presenten les 
propostes de manera urgent al Ple, un cop s’ha esgotat els punts ordinaris de l’ordre 
del dia i que no són mocions de caràcter polític, va la votació de les mocions urgents, 
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tant del que són propostes d’acord com mocions de caràcter polític. Si el Reglament 
Orgànic Municipal regulés les mocions de caràcter polític i li donés un tracte diferent a 
les mocions que comporten una proposta d’acord, sí que es podrien tractar després. 
Aquesta és la raó. Jo no puc dir res més. 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, doncs ha quedat aclarit. 
Molt bé. Doncs, en primer lloc, votaríem la procedència de la urgència quant a la moció 
que s’ha presentat pel grup del Govern respecte a la Comissió Especial de Comptes. 
Primer, si queda justificada la urgència. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Per tant, vots a favor. Unanimitat. Gràcies. 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la urgència i la proposta mateixa, són aprovades per unanimitat 
dels assistents. 

Vots a favor: 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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MOCIONS URGENTS: 

La següent proposta és aprovada amb una esmena inclosa d’acord amb allò que 
estableix l’art. 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

8.2. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona de suport 
als ajuntaments investigats per l'Audiència Nacional i al dret a decidir. 

El dret a l'autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels 
Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, 
que en l'article 1 proclama: "Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut 
d'aquest dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural". Les diverses nacions de l'Estat doncs 
són dipositàries d'aquest dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant 
com a subjecte indiscutible de dret. Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha 
manifestat de manera massiva els darrers anys i el Parlament de Catalunya ha 
expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el reconeixement del dret a 
l'autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar l'exercici del dret a 
decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu Parlament 
de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a 
subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament 
expressada, el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la 
Resolució 1/XI sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels 
resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Per donar suport a aquesta 
Resolució, el món local de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i diputacions) 
ha anat aprovant una moció que, a hores d'ara, ja ha estat secundada per 280 
institucions de representació local a través dels seus plens. Una manifestació política, 
una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i ha de poder expressar-se 
amb llibertat. 

Arran d'aquests acords, l'Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament 
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus 
regidors i regidores. A més, l'Audiència Nacional ha obert una causa general, per 
investigar l'Associació de Municipis per la Independència, l'Associació Catalana de 
Municipis i l'Assemblea Nacional Catalana. 

L'obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies 
per atemorir, a través de l'amenaça d'un procés judicial, als regidors i regidores dels 
nostres Ajuntaments s'ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central 
d'Instrucció 2 de Madrid amb l'excusa de les resolucions aprovades en suport a la 
Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.  

Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com 
De la Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a 
constitutiu dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del 
Parlament per part dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa 
fiscalia no havia denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el 
Magistrat Ismael Moreno, -cèlebre pel cas dels "titiriteros"-, no només manté oberts 
tres procediments concrets contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les 
mocions de suport al 9N sinó que, a més, és el responsable d'una ordre genèrica als 
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Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del 
país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin tota mena d'informació. 

En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l'adopció dels següents:  

ACORDS 

Primer.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Girona als requeriments enviats per 
ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per 
haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin 
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret 
fonamental a la lliure expressió. 

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l'autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels 
ajuntaments entesos com l'administració més propera a la ciutadania. 

Quart.- Així mateix, donar suport a les mobilitzacions que es convoquin en solidaritat a 
les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes 
de Girona a participar-hi. 

Cinquè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a les entitats municipalistes de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d'Aragó, 
i als governs de l'estat espanyol i francès i a la Unió Europea. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara es passaria a la 
substanciació de la moció també..., primer l’aprovació de la procedència de la urgència 
a la moció de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i el dret a 
decidir. 

Per tant, vots a favor de la urgència? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Qui substanciarà la moció? El senyor Salellas? 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la 
moció, doncs, que portem avui a votació d’urgència i d’urgència perquè diguéssim que 
ens va arribar dimecres i quan vam anar a consultar amb el senyor secretari –el 
secretari en pot donar fe– doncs ens va dir: «Home, ja no arribeu a temps, ara heu de 
fer un procediment d’urgència.» I per això, entre la urgència i no ens hem esperat al 
mes de maig, i ja ho dic ara, doncs perquè els requeriments que estan rebent els 
ajuntaments gironins, aquest va ser un dels primers, el de l’Ajuntament de Girona, però 
cada vegada més ajuntaments gironins estan rebent dia rere dia aquests requeriments 
i, per tant, enteníem que era una moció d’urgència que una ciutat com la de Girona, 
que una ciutat que és capital de demarcació, que una ciutat que és pal de paller per a 
tots els municipis petits i grans del nostre entorn, doncs pogués expressar el primer 
suport i solidaritat amb tots aquests ajuntaments. 

I la moció, com han pogut llegir vostès, és una moció que ni molt menys té el contingut 
o el posicionament ideològic i estratègic de la Candidatura d’Unitat Popular, 
evidentment la compartim, però és una moció que busca trobar un espai de trobada 
entre les forces democràtiques d’aquest país que defensin el dret a l’autodeterminació 
i evidentment el suport, donin suport, la solidaritat, a les votacions dels plens i els 
electes que estan sent perseguits, doncs, per la justícia espanyola per la seva llibertat 
d’expressió i pel seu dret a opinar i a votar conseqüentment a un programa polític. 

En aquest sentit, nosaltres sí que fem una crida al Partit dels Socialistes de Catalunya, 
que ha estat en aquest Ple permanentment defensant el dret a decidir i també el 
suport, entenem nosaltres, al fet que no s’ha de perseguir els polítics i la gent que 
practica la política per la seva opinió i per la defensa dels seus ideals i la seva 
proposta política, que avui aquesta moció diu precisament allò que la senyora Sílvia 
Paneque ha defensat en els últims plens. Sabem que el Grup de Convergència i Unió 
s’hi pot sentir còmode, que el Grup d’Esquerra Republicana i MES també s’hi pot sentir 
còmode, nosaltres també, hem fet un..., diguéssim, hem buscat una moció que busca 
precisament aquest treball de consens de ser el màxim de gent perquè entenem que la 
solidaritat passa per aquí i, per tant, aquesta és una moció que defensa els drets 
fonamentals i entenem que, com a mínim, vint-i-dos dels vint-i-cinc regidors avui ens 
hauríem de posicionar al costat dels ajuntaments i de les persones que són 
perseguides per expressar, en definitiva, la seva opinió, el seu programa polític en 
defensa del dret a l’autodeterminació i a la independència en suport a una resolució 
d’un parlament, com és el Parlament de Catalunya. 

Dit això, que era la meva argumentació, sí que voldria que em deixessin acabar 
dient..., i aquesta és una expressió de solidaritat personal, però entenc també dels 
meus companys de grup, la solidaritat amb el regidor de l’Ajuntament de Vic, Joan 
Coma i Roure, que està sent explícitament perseguit per l’Audiència Nacional 
espanyola per la seva intervenció en defensa de la moció del 9 de novembre del 
Parlament de Catalunya i tal com va fer ell, i ho dic aquí en presència de tots els grups, 
li dic també al senyor Ismael Moreno, jutge de l’Audiència Nacional, al senyor Rajoy, al 
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senyor Albert Rivera i a totes les persones que facin falta que jo i el grup de la CUP 
també creiem que per fer una truita s’han de trencar els ous. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup no 
donarà suport a aquesta moció, que és..., bé, és reiterativa, sincerament. Diu..., bé, 
ara li donen suport, sí, també ho van fer l’altre dia al Parlament. Miri, jo és que seré 
molt breu perquè em tenen una mica cansada, i a més els ho he dit, de debatre aquest 
tema en aquest plenari i encara més que l’entrin per urgència i sigui la primera que es 
debat quan encara no hem debatut sobre els temes de Girona, que estic desitjant 
arribar-hi perquè és la nostra feina. 

Miri, senyora Salellas, quan vostès van donar suport a la moció, crec recordar que la 
presentaven de manera conjunta, jo en la meva intervenció ja vaig avançar que 
segurament el fet de donar suport a aquella moció tindria efectes judicials. Per què? 
Perquè la declaració de la desconnexió del 9 de novembre al Parlament de Catalunya 
estava suspesa pel Tribunal Constitucional. Per tant, com vostè, tots els regidors i tots 
els ajuntaments que han sotmès aquesta moció a votació sabien perfectament el que 
estaven fent i sabien perfectament el que vindria després, perquè allò que no era de 
suport era d’adhesió, la moció que van votar tots vostès ficava «adhesió». «Adhesió» 
vol dir subscriure una declaració que el Tribunal Constitucional –que ara en això deu 
ser molt dolent, quan fa una estona era molt bo i volien que fallés a favor de la 
Generalitat de Catalunya–, el Tribunal Constitucional l’havia suspès. Per tant, vostès 
què volen ara? Altre cop, cridem a la desobediència, quan les lleis no ens agraden, no 
cal complir-les, la CUP té la seva pròpia llei i la compleix quan vol, quan li dóna la gana 
o quan li ve de gust. Doncs no, les lleis són per complir, sempre i en tot moment. Vostè 
de la CUP, jo del Partit Popular, els companys del meu costat, de Ciutadans, i tota la 
gent de Girona com a ciutadans han de complir unes lleis. Quan no agraden, es 
treballa per canviar-les, els ho he dit mil vegades, però no se les salta, ni es crida a la 
desobediència, ni es diu que és persecució. Persecució de què, senyor Salellas? Quan 
les coses no es fan bé, tenen conseqüències, quan les coses no es fan bé, quan no es 
compleix la llei, quan no s’acata la norma, el comportament i les accions tenen 
conseqüències. Per tant, aquí ningú persegueix ningú. 

Com li he dit, vostès eren molt conscients, tots, del que estaven fent i del que estaven 
votant, els va ser igual. Per què? Perquè ara vénen i diuen: «Doncs no hi anirem.» I 
fan aquests xous mediàtics que fan amb l’alcaldessa de la CUP, que fa una roda de 
premsa en lloc d’anar a declarar. Si poden fer el xou mediàtic que vulguin i l’alcalde de 
Celrà pot sortir dient també dia sí i dia no a dir que passa de l’Audiència Nacional. 
Escolti, és el seu problema, és el seu problema, li dic, l’Audiència Nacional és igual per 
a tots i si no s’acaten les lleis i si es desobeeix la llei, això té conseqüències, sigui en 
un tema que vagi a l’Audiència Nacional o sigui en qualsevol altre tema o sigui no 
acatar una ordenança municipal que en aquest cas li ficaran una multa administrativa, 
li agradi o no li agradi. 

Per tant, escolti, deixin ja, de veritat, deixin ja de dir que és persecució judicial, deixin 
ja d’intentar fer creure que vostès tenen la veritat absoluta i que, per tant, com que 
vostès diuen que això és el democràtic, que la llei els empara i que tot Catalunya 
pensa igual que vostès, al final s’ho han cregut, al final s’ho han cregut. No, escoltin, 
les lleis són les que són, les compleixen? Cap problema. No les compleixen? Té 



 

  66

conseqüències, és que no hi ha més. I la declaració de la desconnexió del 9 de 
novembre del Parlament de Catalunya està suspesa pel Tribunal Constitucional i, per 
tant, allò que vostès van votar aquí, que no era donar-hi suport, sinó adherir-s’hi –
insisteixo que vol dir subscriure-la–, podia tenir efectes jurídics. Nosaltres..., jo mateixa 
els ho vaig dir a vostès i a tots abans de votar, perquè vaig dir que era important que 
els regidors sabessin allò que estaven fent i allò que estaven votant. I fins i tot vam 
demanar un informe jurídic a la Secretaria d’aquest Ajuntament per intentar que tots 
els regidors..., i crec que aconseguir que tots els regidors sabessin quines 
conseqüències podia tenir donar suport o no donar suport a aquesta moció. Vostès, 
malgrat l’informe, malgrat tot el que li van dir i malgrat el que saben, perquè vostè de 
lleis en sap, malgrat tot... 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, hauria d’anar 
acabant. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): ...vostè segueix dient que no i que no té cap raó 
de ser. Doncs bé, jo li dic que sí i que l’Audiència Nacional sí que no té por del que 
vostè diu. Li quedi clar això. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Des del meu grup municipal, 
volem destacar que nosaltres sí que recolzem els ajuntaments, els recolzem en tot allò 
que fan en el seu dia a dia en la defensa de la seva tasca i de les seves competències. 
El que no podem recolzar són actituds o comportaments il·legals. Ciutadans rebutja de 
ple la moció que la CUP presenta avui per tràmit d’urgència, la rebutgem per respecte 
a la veritat, doncs l’autodeterminació és una eina prevista en territoris colonitzats i 
Catalunya no ho és. Catalunya és un territori amb institucions, estabilitat i marc 
regulatori definit que respecta els drets humans i que forma part d’un estat amb un 
règim democràtic modèlic, si bé millorable. 

Ara esperarem a veure el posicionament dels diferents partits aquí representats, 
posicionament que només té dues alternatives: el respecte a les lleis i normes a la 
convivència que tots ens hem donat o l’ànsia d’una trencadissa total, però no només 
amb l’Estat, sinó amb tot l’ordenament jurídic, perquè no oblidem que les lleis són totes 
d’obligat compliment, no és un menú que pots escollir què és el que t’agrada i què és 
el que no t’agrada. 

Qui avui recolza una moció que busca desobeir lleis i normes està legitimant qualsevol 
motiu d’incompliment i erosiona alhora tot principi d’autoritat i això no només en un 
àmbit estatal, sinó autonòmic i local. Qui avui titlla de persecució indigna contra 
ajuntaments i regidors, per una banda, falta a la veritat i, per l’altra, obliden que el 
jurament que van fer no fa encara un any és un jurament de respecte a les lleis 
inequívoc i definitiu. Qui no vulgui respectar les lleis no hauria d’estar en un ple que és 
fruit d’unes institucions que tots ens hem donat en un marc de convivència exemplar 
que, si bé s’ha de millorar, no s’ha de destruir. 

Saben què és persecució indigna? Persecució indigna és la que ha patit una família a 
Balaguer per demanar que s’apliqui la llei on es demanava un 25 per cent de 
l’ensenyament en castellà. Persecució indigna és el que es fa amb el manifest Koiné, 
on es demana una pràctica supressió del castellà com a llengua també pròpia de tots 
els catalans sense haver sentit ni una crítica encara per part ni del president de la 
Generalitat, ni d’alguns dels partits aquí representats. 
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Nosaltres, senyor Salellas, busquem la unió, no la divisió; la convivència, no 
l’enfrontament; la feina i no els titulars. Per tot això demanem responsabilitat, 
coherència i serenor. Tots els que van votar la moció per la qual avui se’ls investiga 
sabien exactament què passaria, és el que té l’estat de dret, els agradi o no. Ara les 
responsabilitats no es poden desviar i jo els demano, si us plau, un exercici de 
coherència amb el que vam jurar tots a la nostra presa de possessió i no situar-nos en 
un escenari de confrontació que res de bo pot aportar a la gent que es salta les lleis i 
les normes. Nosaltres vam jurar la defensa de les lleis i així ho farem, les lleis de tots, 
les lleis que ens donen un ordre i un marc de convivència. Qui vulgui caure en mans 
dels antisistema, que ho facin, però passarà factura ara o més endavant. I una gran 
mostra de la seva democràcia i de la seva manera de fer política la podem trobar no 
gaire lluny d’aquí, en concret a l’Ajuntament de Barcelona, amb les declaracions del 
senyor Garganté. Y le recuerdo que quien mal anda, mal acaba. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Moltes gràcies, senyora 
Pujola. I ara tindria la paraula la... (Veus de fons.) No, perquè ha demanat també la 
paraula la representant del PSC per expressar el sentit del seu vot separat. I recordin 
vostès que per ordre li correspondria a ella ara realitzar la seva intervenció. Per tant... 
Ah, disculpin, el senyor Quim Rodríguez. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Alguns politòlegs diuen que 
quan les fractures es solapen, el conflicte és molt difícil d’evitar i que cal cercar 
encreuaments de preferències per fer possible una democràcia plural i vibrant. Per 
nosaltres algunes d’aquestes preferències passen per les reformes necessàries i 
aconseguir per a Catalunya un nou estatus o els recursos suficients, el respecte per la 
nostra voluntat d’autogovern i per la nostra llengua i cultura. Evidentment, lluitar 
aferrissadament per evitar tantes desigualtats, patiments i injustícies. Només amb el 
diàleg i les solucions polítiques es poden resoldre les diferències, bé, jo diria diàleg, 
voluntat i cerca d’aliats. I, com ja saben, allà on impera una judicialització de la política, 
es produeix de forma quasi inevitable una politització d’allò judicial, com bé poden 
veure. Sàpiguen que estarem al costat de les persones encausades i de les 
institucions, hi ha moltes maneres de fer-ho, no només aquesta. Però no avalarem un 
camí que porta a la judicialització de la política, la via no és anar fent declaracions, 
sinó buscar el diàleg. Ens abstindrem en aquesta moció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor 
Rodríguez. Perfecte. I ara té la paraula la senyora Maria Mercè Roca, en nom 
d’Esquerra. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres votarem que sí a aquesta moció, hi estem d’acord, perquè és una moció que 
ve a demostrar una vegada més aquest sense sentit de l’actuació de l’Audiència 
Nacional, en aquest cas concret de les mocions que es van aprovar als ajuntaments i 
també a l’Ajuntament de Girona d’adhesió o de suport a la resolució del Parlament que 
iniciava el començament del procés polític cap a la independència. Li donarem suport, 
doncs. 

Només que demanem que en el punt cinquè, on parla de comunicar aquesta moció a 
les entitats municipalistes de Catalunya al Parlament, al Govern de la Generalitat, a la 
Comunitat Valenciana i a les illes, al Govern d’Aragó, als governs de l’Estat espanyol i 
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del francès, afegir-hi també per acabar-ho de completar, de comunicar-ho a la Unió 
Europea. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies, senyora Roca. El 
senyor Ribas, per CiU. 

Sr. Carles Ribas i Gironès: Moltes gràcies, alcaldessa. Ara mentre sentia la 
intervenció encara he fet una reflexió més respecte a la moció que evidentment els 
votarem a favor, però jo ara pensava que em sentia com aquell acudit de l’Eugeni [d’un 
agafant una branca i preguntant si hi havia algú  ( . . . ) , com s’ha sentit Catalunya 
durant molts anys, i la resposta era només sentir l’eco o només sentir promeses que 
mai es complien. Clar, allò de dir..., ja no preguntarem allò de «¿hay alguien más?», 
sinó que el que hem volgut és dir: «Fem un pas endavant nosaltres, escalem aquesta 
muntanya, superem aquesta caiguda, intentem ser alguna cosa diferents.» I això ho 
hem fet expressant-ho d’una manera democràtica, lliure. 

Jo veig en la moció que parla d’aprovar una moció d’un ajuntament, parla d’una 
declaració del Parlament, en definitiva, parla de manifestacions clares i polítiques que 
han fet un seguit de gent que són electes, tant al Parlament com en un ajuntament i 
que han estat escollits democràticament. I a això se li diu llibertat d’expressió, no té 
altre nom. La llibertat per poder expressar un pensament polític determinat, i això és 
una de les principals vàlues de qualsevol democràcia. L’error que es comet és quan es 
penalitza, ja no parlo d’un recurs per intentar aturar una resolució, que evidentment 
això són tràmits jurídics que es poden fer, puc estar més a favor o menys a favor, o 
estem més a favor o no que es facin recursos al Tribunal Constitucional o al Tribunal 
Suprem. Aquesta moció parla de penalitzar la llibertat d’expressió i haver creuat 
aquesta línia ens genera un problema molt greu, perquè demostra que a aquest país 
encara li queda molt per recorre, per superar moltes coses. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
doncs, agrair el suport tant del Grup de Convergència i Unió, com del Grup d’Esquerra 
Republicana i MES, al qual aprofitem per dir que acceptem la seva esmena i, per tant, 
afegiríem, si li sembla bé al senyor secretari, en el punt 5, doncs, «i a la Unió 
Europea». 

Dit això, deixi’m respondre breument, en primer lloc, a la senyora Veray. A veure, 
estem parlant de tres-cents municipis a qui s’està perseguint i a qui s’està directament 
jutjant o iniciant els tràmits perquè s’acabi judicialitzant un ( . . . ) que com, bé 
explicava el senyor Ribas, es tracta dels bàsics de la llibertat d’expressió i, per tant, de 
pensament dels electes de cada un dels seus ajuntaments. Per cert, vostè ha dit que 
estava molt cansada, doncs miri, ha sigut la portaveu que ha utilitzat més temps per 
parlar d’aquest tema; tan cansada no deu estar, que parli tanta estona sobre això, dic 
jo. 

Però és que, a més, estem en un estat demofòbic, senyora Veray, en un estat 
demofòbic que no accepta allò que els ajuntaments i les institucions voten 
democràticament. Aquest ajuntament, el Parlament de Catalunya amb majories 
àmplies han defensat i han aprovat una via de desconnexió amb l’Estat espanyol de 
forma democràtica i amb l’aval de la ciutadania, amb l’aval del mateix sistema electoral 
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que vostès tan diuen defensar. I deixi’m també dir-li una cosa, senyora Veray, crec que 
vostè, lliçons de legalitat, i el seu partit, poques, poques quan avui surt el senyor Soria 
i resulta que els diners –un ministre d’Indústria–, en lloc de posar-los a l’Estat, els posa 
a les Bahames, en lloc de posar-los a l’Estat, els posa a les Bahames! I així uns 
quants ministres de l’era Aznar, que tots han hagut de passar pels seus processos 
judicials. Per tant, li demanaria, senyora Veray, que de lliçons de legalitat, poques, al 
meu grup municipal. 

D’altra banda, pel que fa a Ciutadans, sí que els voldria demanar que crec que 
comparar un manifest o una opinió amb la persecució judicial que estan patint electes i 
ajuntaments per part d’unes institucions que, cal recordar-ho, es paguen amb els 
impostos de tots els que som aquí, la utilització de la subdelegació del Govern 
espanyol en funció..., o amb funcionament partidista, com fan vostès per denunciar els 
ajuntaments que democràticament prenen decisions, o la mateixa Audiència Nacional, 
que persegueix de forma reiterada aquells que ens definim com a independentistes, 
malgrat tots i totes paguem aquestes institucions, els demanaria, per tant, una mica 
més de consciència i de moderació en les seves paraules. 

Finalment, als companys del PSC, dir-los que ens sap greu, ens sap greu que allò que 
han defensat en l’últim any en aquest Ple i que podríem recuperar les actes del Ple, 
que era el dret a decidir, que és el que s’explica aquí, i el suport als electes com 
vostès, com el senyor Rodríguez ha dit avui, no es pugui visualitzar amb un sí a 
aquesta moció. Clar, quan vostè diu «a nosaltres els electes ens tindran al seu costat», 
i la primera prova de cotó no la passen, és difícil de creure’ls, senyors del PSC, difícil 
de creure’ls quan, a més, ahir el senyor Sánchez o el PSOE ja va dir que l’única cosa 
que evitava arribar a un acord amb Podemos era que Catalunya tingués el dret a 
decidir. Quins temps aquells que els socialistes defensaven l’autodeterminació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. D’acord, però ara els 
demanaria... Ara li dono uns segons la paraula, però si us plau, no entrin en un joc 
de... Moltes gràcies. I, excepte que hi haguessin al·lusions personals, no tornaré a 
donar cap més paraula, d’acord? 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí. Primer de tot, abans de parlar, s’informi. El 
que ha dit del ministre Soria és mentida, és de l’any 92, el mateix Banc de Panamà diu 
que era un error i que ell no hi hauria d’haver constat i demana que es canviï. Per tant, 
això, en primer lloc, abans d’explicar una cosa o de crear ombres o de sembrar... No, 
no, senyor Salellas, miri, sap què li diré? L’únic que ha de donar explicacions aquí és 
vostè. Per què no ens explica aquí vostè el que ha sortit en algun mitjà de comunicació 
d’aquesta ciutat on diu que vostè cobra tres mil euros però en reté 30 per cent i, per 
tant, després diu que són 1.500 i al cap d’un any els recupera? Per què que vostè diu 
el diari que cobra set-cents de l’Ajuntament i en cobra més de mil? 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, senyor Salellas, si algú està amagant 
informació als gironins és vostè amb els seus diners, que és qui li paga el sou de ( . . . 
) i el  ( . . . ) d’Ajuntament.  

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, si us plau... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si li sembla... Gràcies. Però, si us 
plau, eh? 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Només per informar-la, senyora 
Veray, que els meus comptes són totalment públics, la declaració de la renda, quan 
arribi el juny, la faré pública, no amago absolutament res, a diferència d’un senyor que 
es deia... (Veus de fons.) No, no, jo li puc... Home, li parlo de mi, li parlo de mi, lo meu 
és tot públic i ho he fet tot el que se m’ha demanat, per tant... I així ho continuaré fent i 
ho he fet des del primer dia, senyora Veray, ho he fet des del primer dia. Del seu partit, 
segur, segur que no en podem dir el mateix. Li recordo un sol nom: senyor Bárcenas ( 
. . . ). 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Salellas, si us plau, era... 
Moltes gràcies, deixem-ho aquí. 

Passaríem a la votació. 

Vots en contra de la moció? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Senyor secretari... 

Sr. secretari: 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, l’abstenció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i el 
vot en contra del Grup Municipal de Ciutadans i del Partit Popular de Catalunya, 
integrat, el Grup Municipal de Ciutadans, per dos membres i el Partit Popular, per un 
membre, la moció de suport als ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional i el 
dret a decidir. 

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

 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

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

Abstenció: 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

8.3. Moció  que  presenten  els  grups  municipals  de  CIU,  PSC-CP,  ERC-MES, 
CUP-CRIDA  per  Girona  i  C's  en  contra  de  l'acord  entre  la  Unió  Europea  i 
l'Estat de Turquia. 

El  passat  18  de  març  el  Consell  Europeu  va  prendre  un  acord  que  vulnera  la 
legislació que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El 
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Federació de Municipis de 
Catalunya  i  l'Associació  Catalana  de  Municipis,  que  aglutinen  els  municipis 
catalans   i   institucions   supramunicipals   que   treballen   conjuntament   per   la 
solidaritat, la pau i els drets humans, rebutgen aquest acord que no respecta el Dret 
Internacional. 

Lluny d'aquesta decisió presa pels caps d'estat, els ajuntaments i les institucions 
supramunicipals estan donant suport a les persones refugiades en ruta, a través de 
la campanya del Fons Català i estan treballant per a la seva integració quan arribin  
als  municipis  catalans,  com  expressa  el  president  de  la  Generalitat  de Catalunya, 
Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la seva carta al comissari de Migracions 
de la UE del passat 15 de març, en la qual afirma que Catalunya està preparada per 
acollir al voltant de 4.500 refugiats. 

A la cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny  
de  trobar  una  sortida  que  garanteixi  el  respecte  dels  drets  humans  i compleixi  
amb  l'obligació  dels  estats  d'acollir  les  sol·licitants  d'asil,  la  Unió Europea va 
acordar l'externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats 
a l'Estat turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o 
amb els Centres d'Internament per a Estrangers fora de territori comunitari,  a  canvi  
de  3.000  milions  d'euros  addicionals  a  partir  del  2018  -  a banda dels ja assignats 
fins al 2017 -, la liberalització de visats i avançar en la negociació de l'adhesió de 
Turquia a la UE. 

La  solució  que  ha  trobat  Brussel·les  per  gestionar  l'arribada  de  centenars  de 
milers  de  persones  que  fugen  de  la  guerra,  de  la  misèria  i  d'altres  tipus  de 
persecucions  és  triple.  Primer,  evitar  que  trepitgin  sòl  europeu  amb  l'increment de 
les operacions de control de fronteres exteriors amb la participació militar de l'OTAN, 
segon, acordar l'expulsió a Turquia d'aquells que tot i així puguin arribar a les illes 
gregues jugant-se la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans 
cap al nord d'Europa que el 2015 van utilitzar 900.000 persones. L'entesa que 
s'assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les polítiques  
migratòries  al  servei  d'una  lògica  securitària  que  arrasa  amb  els suposats valors 
fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L'execució  del  text  
aprovat  impedeix  a  totes  les  persones  que  arribin  de  forma irregular a Grècia la 
possibilitat de sol·licitar l'asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la 
irregularitat. 

Un cop més veiem com la UE parteix d'una premissa falsa: blindar les fronteres 
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d'Europa  acabarà  amb  la  crisi  humanitària  a  la  Mediterrània.  Traslladar  les 
persones  refugiades  i  migrants  a  un  estat  tercer  no  és  acabar  amb  la  crisi 
humanitària, sinó expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de 
control i seguretat en lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem 
acabar  amb  el  tràfic  d'éssers  humans  i  amb  les  morts  a  la  Mediterrània,  cal 
voluntat política garantint vies segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de 
sol·licitar  l'asil  en  ambaixades  i  consolats  europeus  en  els  països  d'origen  i 
trànsit, etc. 

Les   mesures   adoptades   són   un   despropòsit,   una   mostra   més   del   paper 
vergonyós que tenen els estats i les institucions europees des de l'inici d'aquesta crisi 
que xoca frontalment amb l'obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb 
l'article 19.1 de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es 
prohibeixen explícitament les expulsions col·lectives. 

Davant   d'una   Europa   incapaç   de   donar   una   resposta   adequada   garantint 
condicions  dignes  a  totes  les  persones  dins  del  territori  propi  comunitari,  com 
veiem  a  Calais,  a  Ceuta  i  Melilla,  a  Dunkerque  o  a  Idomeni,  avui  ens  torna  a 
tocar  dir  prou  a  nosaltres,  al  món  local,  a  la  societat  civil  organitzada,  i  a  les 
ciutadanes i ciutadans d'aquesta Europa que ens fa vergonya i : 

Per  tot  això,  des  de  l'Ajuntament  de  Girona,  es  proposa  l'adopció  dels  acords 
següents: 

"Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord 
entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que 
han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta 
al respecte dels drets humans i el Dret Internacional. 

"Reclamar  que  es  garanteixin  vies  d'accés  a  la  protecció  internacional  legals  i 
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva 
responsabilitat  acceptant  íntegrament  les  quotes  de  persones  reubicades  i 
reassentades que li corresponen. 

"Denunciar l'expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l'acollida i 
l'acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia. 

"Assegurar  el  desplegament  del  Pla  de  Protecció  Internacional  a  Catalunya, 
aprovat  pel  Consell  de  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  el  passat  28  de 
gener   de   2014,   dotant-lo   del   pressupost   adequat   i   suficient   per   a   poder 
implementar  les  mesures  concretes  que  en  recull,  que  garanteixin  una  acollida 
estable i de qualitat. 

"Manifestem el nostre compromís d'oferir els municipis com a territori d'acollida i 
protecció. Adaptant els plans d'acollida municipal a les necessitats especials de les  
persones  sol·licitants  d'asil  per  garantir  la  seva  vida  en  família  i  la  seva 
integració. 

"Donarem  suport  i  col·laborarem  amb  les  entitats  catalanes  i  xarxes  d'entitats que 
treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 

"Definirem  els  serveis  i  infraestructures  que  poden  oferir  els  nostres  municipis per 
acollir les persones sol·licitants d'asil. 

"Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per 
garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció 
necessària  per  prevenir  el  racisme  i/o  la  discriminació,  i  promoure  la  cohesió 
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social. 

"Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb 
vocació transformadora. 

"Finalment   farem   arribar   aquest   acord   al   Fons   Català   de   Cooperació   al 
Desenvolupament,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  a  l'Associació 
Catalana  de  Municipis,  a  la  Generalitat  de  Catalunya,  al  Govern  de  l'Estat 
espanyol i a la Unió Europea. 

Text basat en l'article L'acord UE-Turquia, una vergonya més d'Europa, de Stop 
Mare Mortum. 

14. Moció que presenten els grups municipals de CiU, PSC-CP, ERC-MES i CUP-
Crida per Girona de suport a la declaració del comitè per a l’acollida de les 
persones refugiades a Catalunya 

Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament 
forçat de centenars de milers de persones a causa de la pobresa, la guerra i la 
violència en els seus països d'origen i que cerquen un espai de seguretat, llibertat i 
respecte dels drets humans. 

Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d'aquesta catàstrofe humanitària 
totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenen 
l'obligació ètica, moral i legal d'atendre, socórrer i acollir les persones refugiades 
respectant els drets fonamentals de l'asil i de la protecció internacional recollits en les 
convencions internacionals, fonamentalment l'article 14 de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció sobre 
l'Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967. Els països que han ratificat la 
Convenció, entre els quals l'Estat Espanyol, estan obligats a protegir els refugiats que 
es troben en el seu territori, d'acord amb els termes de la pròpia Convenció. Les 
institucions i actors del Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades hem 
mostrat des del primer moment la predisposició a contribuir a l'acció dels governs 
europeus contribuint a l'acollida, el reassentament i la reubicació en el seu territori de 
persones refugiades atesos els seus compromisos en defensa de la pau i del respecte 
als drets humans i amb garantia de la seva seguretat. 

Des d'aquesta perspectiva, el 28 de gener de 2014, el Govern va aprovar el Pla de 
Protecció Internacional de Catalunya, elaborat amb les aportacions de diverses 
institucions i entitats, que engloba el dret d'asil, el refugi i la protecció subsidiària i que 
defineix una sèrie de mesures a desplegar en quatre anys.  

Posteriorment, amb l'Acord de Govern de data 22 de setembre de 2015, es va crear el 
Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, com a òrgan 
transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l'administració local i la 
Generalitat. 

És per tot el que s'ha exposat que el Comitè per a l'Acollida de les Persones 
Refugiades a Catalunya s'adreça a la ciutadania i a les institucions públiques 
catalanes, espanyoles i europees per fer públic la següent  

DECLARACIÓ: 

* Denunciem que els estats europeus no estan responent a la crisi humanitària 
generada, així com la paràlisi i la incapacitat de la Unió Europea per liderar i coordinar 
l'esmentada crisi d'acord amb els seus propis principis. 
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* Considerem que la política d'asil ha de ser una política comuna en el marc de la Unió 
Europea que ha de tenir el compromís de tots els seus estats membres. 

* Exigim el compliment dels tractats internacionals i dels drets humans per a les 
persones migrants amb necessitats de protecció internacional que provenen de països 
en guerra, violència o amb vulneracions dels drets humans. 

* Demanem que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d'una operació 
permanent d'ajut i salvament que tingui com a objectiu impedir la pèrdua de vides 
humanes i la salvaguarda de la integritat física de les persones que intenten arribar a 
la Unió Europea, especialment de les més vulnerables. Cal obrir immediatament, 
doncs, vies segures i proporcionar transport aeri i marítim a totes les persones 
refugiades que s'hagin de desplaçar a estats d'Europa i que tinguin capacitat suficient 
per a rebre'ls. 

* Demanen a la UE que iniciï els tràmits oportuns per tal que el President Bashar Al 
Asad, els dirigents de l'Estat Islàmic i de tots els responsables de crims contra la 
humanitat siguin jutjats per la Cort Penal internacional, d'acord amb el que estableix 
l'article 5 de l'estatut del CPI, el qual la fa competent per jutjar crims de guerra, 
genocidi, crims de lesa humanitat i crims d'agressió. 

* Manifestem la nostra oposició a que qualsevol acord que es pugui formalitzar per part 
de la Unió Europea amb Turquia comporti la possibilitat de procedir a expulsions 
col·lectives de persones refugiades cap a territori turc. Igualment qualsevol acord ha 
de contemplar el respecte al principi de no devolució i a rebre protecció en els termes 
previstos a la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats. 

* Demanem al Govern espanyol que admeti les quotes determinades per la Unió 
Europea el passat mes de setembre i que ampliï el nombre de refugiats en funció de la 
dimensió de la crisi humanitària. 

* Demanem que tant des de la perspectiva dels estats europeus com entre l’estat 
espanyol, les comunitats autònomes, les administracions locals i les entitats, 
s’estableixin protocols d’actuació per a una adequada coordinació i gestió de 
l’acolliment. 

* Anunciem la voluntat del govern de la Generalitat i de les administracions locals 
catalanes de: 

1.Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal de 
contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació i reassentament 
de les persones sol•licitants d’asil o refugiades a l’Estat espanyol  

2.Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal 
d’incrementar l’ajuda les persones amb necessitats de protecció internacional situades 
a segons països i les que es troben en països de trànsit 3.Promoure accions 
d’informació i sensibilització de la ciutadania. 

4.Impulsar la formació de professionals i entitats per facilitar la detecció, 
l’acompanyament i el suport de les persones amb necessitats de protecció 
internacional. 

5.Impulsar, des de les diferents institucions i organismes europeus en els que 
participen els membres d’aquest Comitè, tota mena d’accions orientades a garantir el 
compliment del dret internacional i la dignitat de les persones refugiades. 

6.Proposar a l’Estat espanyol, i d’acord amb les entitats especialitzades, l’increment de 
recursos i la flexibilitat del programa estatal d’acollida i integració. 
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7.Realitzar les accions pertinents per tal d’establir protocols de cofinançament amb 
l’Estat a partir dels recursos que el propi Estat rep de la UE, de manera que finalitzat el 
període d’acompanyament per part de les entitats, les administracions públiques 
catalanes puguin seguir donant-los suport fins arribar a la plena autonomia. 

* Demanem una especial sensibilitat als creadors d'opinió, líders polítics i mitjans de 
comunicació per prevenir actes de xenofòbia, racisme i islamofòbia. 

* Agraïm als voluntaris, activistes, entitats de suport als refugiats, habitants i pescadors 
de les illes del Mar Egeu i la Mediterrània com Lampedusa o Lesbos la seva activitat 
de recolzament, suport i salvament de persones refugiades. 

* Reconeixem la bona feina, amb recursos sovint insuficients, que porten a terme les 
entitats especialitzades en l'atenció a les persones refugiades, així com també totes de 
totes aquelles que promouen accions de sensibilització i mobilització de la ciutadania. 

* Reconeixem l'aportació que les persones refugiades fan al nostre país i, sobretot, a 
la defensa dels valors democràtics al món. 

* Agraïm les mostres de solidaritat expressades per la ciutadania catalana. 

* Denunciem que els estats europeus no estan responent a la crisi humanitària 
generada, així com la paràlisi i la incapacitat de la Unió Europea per liderar i coordinar 
l'esmentada crisi d'acord amb els seus propis principis. 

* Considerem que la política d'asil ha de ser una política comuna en el marc de la Unió 
Europea que ha de tenir el compromís de tots els seus estats membres. 

* Exigim el compliment dels tractats internacionals i dels drets humans per a les 
persones migrants amb necessitats de protecció internacional que provenen de països 
en guerra, violència o amb vulneracions dels drets humans. 

* Demanem que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d'una operació 
permanent d'ajut i salvament que tingui com a objectiu impedir la pèrdua de vides 
humanes i la salvaguarda de la integritat física de les persones que intenten arribar a 
la Unió Europea, especialment de les més vulnerables. Cal obrir immediatament, 
doncs, vies segures i proporcionar transport aeri i marítim a totes les persones 
refugiades que s'hagin de desplaçar a estats d'Europa i que tinguin capacitat suficient 
per a rebre'ls. 

*Demanen a la UE que iniciï els tràmits oportuns per tal que el President Bashar Al 
Asad, els dirigents de l'Estat Islàmic i de tots els responsables de crims contra la 
humanitat siguin jutjats per la Cort Penal internacional, d'acord amb el que estableix 
l'article 5 de l'estatut del CPI, el qual la fa competent per jutjar crims de guerra, 
genocidi, crims de lesa humanitat i crims d'agressió. 

* Manifestem la nostra oposició a que qualsevol acord que es pugui formalitzar per part 
de la Unió Europea amb Turquia comporti la possibilitat de procedir a expulsions 
col·lectives de persones refugiades cap a territori turc. Igualment qualsevol acord ha 
de contemplar el respecte al principi de no devolució i a rebre protecció en els termes 
previstos a la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats. 

* Demanem al Govern espanyol que admeti les quotes determinades per la Unió 
Europea el passat mes de setembre i que ampliï el nombre de refugiats en funció de la 
dimensió de la crisi humanitària. 

* Demanem que tant des de la perspectiva dels estats europeus com entre l’estat 
espanyol, les comunitats autònomes, les administracions locals i les entitats, 
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s’estableixin protocols d’actuació per a una adequada coordinació i gestió de 
l’acolliment. 

*Anunciem la voluntat del govern de la Generalitat i de les administracions locals 
catalanes de: 

1.Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal de 
contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació i reassentament 
de les persones sol•licitants d’asil o refugiades a l’Estat espanyol 

2.Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal 
d’incrementar l’ajuda les persones amb necessitats de protecció internacional situades 
a segons països i les que es troben en països de trànsit 

3.Promoure accions d’informació i sensibilització de la ciutadania. 

4.Impulsar la formació de professionals i entitats per facilitar la detecció, 
l’acompanyament i el suport de les persones amb necessitats de protecció 
internacional. 

5.Impulsar, des de les diferents institucions i organismes europeus en els que 
participen els membres d’aquest Comitè, tota mena d’accions orientades a garantir el 
compliment del dret internacional i la dignitat de les persones refugiades. 

6.Proposar a l’Estat espanyol, i d’acord amb les entitats especialitzades, l’increment de 
recursos i la flexibilitat del programa estatal d’acollida i integració. 

7.Realitzar les accions pertinents per tal d’establir protocols de cofinançament amb 
l’Estat a partir dels recursos que el propi Estat rep de la UE, de manera que finalitzat el 
període d’acompanyament per part de les entitats, les administracions públiques 
catalanes puguin seguir donant-los suport fins arribar a la plena autonomia. 

* Demanem una especial sensibilitat als creadors d'opinió, líders polítics i mitjans de 
comunicació per prevenir actes de xenofòbia, racisme i islamofòbia. 

* Agraïm als voluntaris, activistes, entitats de suport als refugiats, habitants i pescadors 
de les illes del Mar Egeu i la Mediterrània com Lampedusa o Lesbos la seva activitat 
de recolzament, suport i salvament de persones refugiades. 

* Reconeixem la bona feina, amb recursos sovint insuficients, que porten a terme les 
entitats especialitzades en l'atenció a les persones refugiades, així com també totes de 
totes aquelles que promouen accions de sensibilització i mobilització de la ciutadania. 

* Reconeixem l'aportació que les persones refugiades fan al nostre país i, sobretot, a 
la defensa dels valors democràtics al món. 

* Agraïm les mostres de solidaritat expressades per la ciutadania catalana. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, un segon, no hem 
acabat perquè si s’hi han fixat només ha substanciat una de les mocions, ara en 
faltaria una altra en què únicament li estem..., com va totalment lligada, és la 
relacionada amb aquest acord del Consell Europeu que es va prendre i que creiem i 
tantes entitats creuen –aquest Ajuntament també– que vulnera la legislació de les 
persones refugiades i, per tant, que acabi de realitzar la substanciació de la segona 
moció, en aquest cas, era la d’urgència i així després ja sí que... Moltes gràcies i 
disculpa, t’agraïm la paciència que estàs tenint amb nosaltres, [Muhammad #]. 

Sr. [Muhammad Kamal #]: Continuo. El passat 18 de març, el Consell Europeu va 
prendre un acord que vulnera la legislació que protegeix les persones refugiades i 
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posa en joc els drets humans. El Fons català de cooperació al desenvolupament, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, que 
aglutinen els municipis catalans i institucions supramunicipals que treballen 
conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets humans rebutgen aquest acord que no 
respecta el dret internacional. 

Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l’acord entre la 
Unió Europea i Turquia, que permetrà tornar a territori turc els refugiats que han arribat 
a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d’estar subjecte a respecte 
dels drets humans i al dret internacional. Reclamar que es garanteixin vies d’accés a la 
protecció internacional legals i segures en països d’origen i trànsit i que el Govern 
espanyol assumeixi la seva responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de 
persones radicades i reassentades que li corresponen. Denunciar l’expulsió de les 
ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i l’acompanyament de les 
persones refugiades que estan en ruta a Grècia. Assegurar el desplegament del Pla de 
protecció internacional a Catalunya aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de 
Catalunya el passat 28 de gener de 2014 dotant-lo del pressupost adequat i suficient 
per poder implementar les mesures concretes que recull ( . . . ) que garanteixin una 
acollida estable i de qualitat. 

Manifestem el nostre compromís d’oferir als municipis com a territori d’acollida i 
protecció adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les 
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració. 
Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que 
treballin en l’acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil. Definirem els serveis i 
infraestructures que poden oferir els nostres municipis per acollir les persones 
sol·licitants d’asil. Treballarem en la sensibilització i compromís de la població del 
municipi per garantir la integració de les persones refugiades creant els vincles i la 
interacció necessària per prevenir el racisme i/o la discriminació i promoure la cohesió 
social. Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al 
desenvolupament amb vocació transformadora. I, finalment, farem arribar aquest acord 
al Fons català de cooperació al desenvolupament, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya, al 
Govern de l’Estat espanyol i a la Unió Europea. 

Gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies, [Muhammad 
#]. La senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, en primer lloc, 
agrair la intervenció, la doble intervenció en aquestes dues mocions presentades, que 
ja anuncio que el meu grup municipal s’abstindrà, no hi donarà suport. No puc estar 
d’acord amb moltes de les afirmacions que s’han fet, com per exemple que la Unió 
Europea és incompetent amb relació a resoldre el tema dels refugiats o que està 
actuant amb paràlisi; jo crec que tot el contrari. Però, bé, no compartir-ho no vol dir 
tampoc que ara n’hàgim de fer el gran debat. Sí que em preocupa que se segueixi 
insistint en certes idees com és la de les expulsions col·lectives, quan, en l’acord entre 
la Unió Europea i Turquia, precisament una de les aportacions del Govern d’Espanya 
en l’acord que finalment es va signar, doncs era assegurar que això no pogués passar 
i, per tant, es va afegir una frase molt concreta en el paràgraf 1 d’aquest acord que diu 
que tot això, que tot el tema dels refugiats serà realitzat en estricte compliment del dret 
internacional i de la Unió Europea excloent per consegüent de manera clara qualsevol 
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forma d’expulsió col·lectiva. Per tant, això queda constància i surt en l’acord finalment 
aprovat entre la Unió Europea i Turquia i, per tant, crec que és important deixar molt 
clar que allò que s’està seguint dient que pot passar, doncs, en aquest acord no 
passarà. Tot acord és millorable, jo estic convençuda que sempre i en qualsevol tema 
és així, però creiem que davant d’aquest drama humanitari que és i aquesta crisi 
humanitària que és el que està succeint cal una política comuna i coordinada de la 
Unió Europea, no anar per lliure, que tot és millorable, sí, que s’ha de seguir treballant, 
també, però que no oblidem, com deia, que és una crisi humanitària deguda a la 
situació que estan vivint a Síria. Jo tinc la sensació últimament que intentem 
traspassar responsabilitats a altres països o, en aquest cas, a la Unió Europea i 
oblidem massa sovint que el drama ve d’on ve i per la situació que estan vivint a Síria. 
I, per tant, també que, això, una cosa no ens faci perdre de vista l’altra i que treballem i 
que insistim en tots els governs, doncs, que treballin per acabar la situació que 
realment s’està vivint a Síria perquè no hi hagi aquesta massa de refugiats i perquè els 
sirians no hagin d’abandonar el seu país i anar-se’n a un altre per tenir un projecte de 
vida i un projecte de futur, sinó que es puguin quedar al seu país a viure, perquè estic 
convençuda que és el que realment volen els sirians. Per tant, una cosa treu l’altra –no 
treu l’altra–, perdó, ni una cosa ens ha de fer oblidar el gran i real problema de la 
situació que s’està vivint a Síria. 

Jo no votaré en contra de les mocions, sí que m’abstindré, també ho faré per 
coherència política, per formar part del partit que en aquests moments està..., governa 
en funcions a Espanya i, per tant, que ha donat suport a aquest acord amb Turquia, no 
a cegues, al contrari, havent introduït millores en l’acord, com he dit, el que es 
garanteixi que no hi hauran expulsions col·lectives i també el que es garanteixi que es 
tramitaran de manera ( . . . ) i individualitzada tots els expedients de sol·licitud d’asil 
que es rebin i també que es farà especial atenció a les persones vulnerables. Aquests 
eren els tres punts que el Govern d’Espanya va treballar perquè fossin inclosos en 
l’acord de la Unió Europea amb Turquia i que vam, doncs, finalment aconseguir que 
s’incloguessin. 

I acabo la meva intervenció simplement recordant que aquest acord no només va tenir 
el suport del Govern d’Espanya, sinó que va tenir el suport de tots els països i, per 
tant, de governs de tots els colors polítics i de totes les formes polítiques: 
conservadors, liberals, de dretes, d’esquerres i fins i tot d’esquerra radical, com pot ser 
el Govern de Grècia. Per tant, va tenir el suport dels governs de tots els colors i de 
totes les formes i, per tant, no es pot ni s’ha de criminalitzar ni la Unió Europea, ni cap 
govern en concret per aquest acord, tot el contrari, el que s’havia de fer era millorar-lo, 
vam treballar-hi i seguirem treballant per millorar la situació d’aquest drama humanitari 
que crec que tots coincidim que hem d’ajudar els refugiats sirians, però sobretot també 
hem d’ajudar perquè els sirians deixin de patir el que estan patint i no hagin de marxar 
del seu país. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Veray. 
Abans de passar a la votació, permetin-me agrair de nou al senyor [Muhammad Kamal 
#], crec que serà un reflex de l’opinió de tots els portaveus la que ara li traslladaré en 
el sentit que ens hem sentit molt dignament representats per vostè en la seva 
intervenció a l’hora de defensar la moció que hem proposat tots conjuntament. 

Passaríem a la votació. Vots en contra? 

Perdó, eren dues mocions, per tant, primer passaríem a la votació de la d’urgència, 
que era aquesta darrera, que era la de l’acord... 
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Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Senyor secretari... 

El Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels 
grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Esquerra 
Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció del Grup Municipal del Partit 
Popular, la urgència de la moció conjunta presentada sobre el món local en contra de 
l’acord entre la Unió Europea i l’estat de Turquia pels grups municipals de 
Convergència i Unió, Partit dels Socialistes Esquerra Republicana - MES, CUP - Crida 
per Girona i Ciutadans de l’Ajuntament de Girona. 

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la urgència de la moció, la qual 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 Teres Bonet.  

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

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

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

Abstenció: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. I, en segon lloc, 
procediríem a la votació de la moció que, de fet, tenia el número catorzè. 

Vots en contra? 

Abstencions? 
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Vots a favor? 

Senyor secretari... 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals CiU, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per 
quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, 
la moció de suport a la declaració del Comitè per a l’Acollida de les Persones 
refugiades a Catalunya. 

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

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació la moció, la qual 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 Teres Bonet.  

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

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

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

Abstenció: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups 
municipals CiU, integrat per deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per 
quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular, la moció sobre el món 
local en contra de l’acord entre la Unió Europea i l’estat de Turquia. 

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

VOTACIÓ 

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

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

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

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

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

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

Abstenció: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta) 

Molt bé. Doncs per la substanciació aquestes dues mocions, ens acompanya aquí el 
senyor [Muhammad Kamal #], que, si us plau, si es vol dirigir aquí al faristol. Només 
precisar, mentre es dirigeix al faristol i a qui li agraïm moltíssim que ens acompanyi i 
que faci la defensa en nom de tots nosaltres d’aquestes dues mocions, només per 
aclarir que farà la defensa o explicarà el motiu del sentit de les dues mocions i, per 
tant, tots els portaveus renunciem a fer més intervencions respecte a aquest tema, 
excepte evidentment que té l’opció de poder fer la seva intervenció la representant del 
Partit Popular, que en aquest moment no ha subscrit la presentació de les dues 
mocions. 

Moltes gràcies. Senyor [Muhammad Kamal #]... 

El Sr. [Muhammad Kamal #] 

Bona tarda, senyora alcaldessa, bona tarda, senyors regidors. Llegiré la declaració del 
Comitè per a la Recollida de les Persones Refugiades a Catalunya. En principi, sóc en  
[Kamal #], sóc refugiat aquí des de fa dos anys i mig. 

Doncs Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del 
desplaçament forçat de centenars de milers de persones a causa de la pobresa, la 
guerra i la violència en els seus països d’origen i que cerquen un espai de seguretat, 
llibertat i respecte dels drets humans.  

Aquest èxode ja ha costat milers de vides i davant d’aquesta catàstrofe humanitària 
totes les institucions públiques, així com la ciutadania en el seu conjunt, tenen 
l’obligació ètica, moral i legal d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades 
respectant els drets fonamentals de l’asil i de la protecció internacional recollits en les 
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convencions internacionals, fonamentalment l’article 14 de la Declaració Universal dels 
Drets Humans, la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea i la Convenció 
sobre l’Estatut dels Refugiats, així com el Protocol de 1967. Els països que han 
ratificat la Convenció, entre els quals l’Estat Espanyol, estan obligats a protegir els 
refugiats que es troben en el seu territori, d’acord amb els termes de la pròpia 
Convenció.  

Les institucions i actors del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades hem 
mostrat des del primer moment la predisposició a contribuir a l’acció dels governs 
europeus contribuint a l’acollida, el reassentament i la reubicació en el seu territori de 
persones refugiades atesos els seus compromisos en defensa de la pau i del respecte 
als drets humans i amb garantia de la seva seguretat.  

Des d’aquesta perspectiva, el 28 de gener de 2014, el Govern va aprovar el Pla de 
Protecció Internacional de Catalunya, elaborat amb les aportacions de diverses 
institucions i entitats, que engloba el dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària i que 
defineix una sèrie de mesures a desplegar en quatre anys.  

Posteriorment, amb l’Acord de Govern de data 22 de setembre de 2015, es va crear el 
Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades a Catalunya, com a òrgan 
transversal i de coordinació integrat per les entitats socials, l’Administració local i la 
Generalitat.  

És per tot el que s’ha exposat que el Comitè per a l’Acollida de les Persones 
Refugiades a Catalunya s’adreça a la ciutadania i a les institucions públiques 
catalanes, espanyoles i europees per fer públic el següent: 

Denunciem que els estats europeus no estan responent a la crisi humanitària 
generada, així com la paràlisi i la incapacitat de la Unió Europea per liderar i coordinar 
l’esmentada crisi d’acord amb els seus propis principis. Considerem que la política 
d’asil ha de ser una política comuna en el marc de la Unió Europea que ha de tenir el 
compromís de tots els seus estats membres. Exigim el compliment dels tractats 
internacionals i dels drets humans per a les persones migrants amb necessitats de 
protecció internacional que provenen de països en guerra, violència o amb 
vulneracions dels drets humans. 

Demanem que els estats de la Unió Europea defensin la necessitat d’una operació 
permanent d’ajut i salvament que tingui com a objectiu impedir la pèrdua de vides 
humanes i la salvaguarda de la integritat física de les persones que intenten arribar a 
la Unió Europea, especialment de les més vulnerables. Cal obrir immediatament, 
doncs, vies segures i proporcionar transport aeri i marítim a totes les persones 
refugiades que s’hagin de desplaçar a estats d’Europa i que tinguin capacitat suficient 
per a rebre’ls.  

Demanen a la UE que iniciï els tràmits oportuns per tal que el President Bashar Al 
Asad, els dirigents de l’Estat Islàmic i de tots els responsables de crims contra la 
humanitat siguin jutjats per la Cort Penal Internacional, d’acord amb el que estableix 
l’article 5 de l’estatut del CPI, el qual la fa competent per jutjar crims de guerra, 
genocidi, crims de lesa humanitat i crims d’agressió. 

Manifestem la nostra oposició a que qualsevol acord que es pugui formalitzar per part 
de la Unió Europea amb Turquia comporti la possibilitat de procedir a expulsions 
col·lectives de persones refugiades cap a territori turc. Igualment qualsevol acord ha 
de contemplar el respecte al principi de no devolució i a rebre protecció en els termes 
previstos a la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats. 
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Demanem al Govern espanyol que admeti les quotes determinades per la Unió 
Europea el passat mes de setembre i que ampliï el nombre de refugiats en funció de la 
dimensió de la crisi humanitària. Demanem que tant des de la perspectiva dels estats 
europeus com entre l’Estat espanyol, les comunitats autònomes, les administracions 
locals i les entitats, s’estableixin protocols d’actuació per a una adequada coordinació i 
gestió de l’acolliment. 

Anunciem la voluntat del govern de la Generalitat i de les administracions locals 
catalanes de: 

1. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal de 
contribuir en el seu territori i de manera solidària a l’efectiva reubicació i reassentament 
de les persones sol·licitants d’asil o refugiades a l’Estat espanyol  

2. Realitzar les accions necessàries i posar els mitjans adequats i suficients per tal 
d’incrementar l’ajuda les persones amb necessitats de protecció internacional situades 
a segons països i les que es troben en països de trànsit  

3. Promoure accions d’informació i sensibilització de la ciutadania.  

4. Impulsar la formació de professionals i entitats per facilitar la detecció, 
l’acompanyament i el suport de les persones amb necessitats de protecció 
internacional.  

5. Impulsar, des de les diferents institucions i organismes europeus en els que 
participen els membres d’aquest Comitè, tota mena d’accions orientades a garantir el 
compliment del dret internacional i la dignitat de les persones refugiades.  

6. Proposar a l’Estat espanyol, i d’acord amb les entitats especialitzades, l’increment 
de recursos i la flexibilitat del programa estatal d’acollida i integració.  

7. Realitzar les accions pertinents per tal d’establir protocols de cofinançament amb 
l’Estat a partir dels recursos que el propi Estat rep de la UE, de manera que finalitzat el 
període d’acompanyament per part de les entitats, les administracions públiques 
catalanes puguin seguir donant-los suport fins arribar a la plena autonomia.  

Finalment, demanem una especial sensibilitat als creadors d’opinió, líders polítics i 
mitjans de comunicació per prevenir actes de xenofòbia, racisme i islamofòbia. Agraïm 
als voluntaris, activistes, entitats de suport als refugiats, habitants i pescadors de les 
illes del Mar Egeu i la Mediterrània com Lampedusa o Lesbos la seva activitat de 
recolzament, suport i salvament de persones refugiades. Reconeixem la bona feina, 
amb recursos sovint insuficients, que porten a terme les entitats especialitzades en 
l’atenció a les persones refugiades, així com també de totes aquelles que promouen 
accions de sensibilització i mobilització de la ciutadania. Reconeixem l’aportació que 
les persones refugiades fan al nostre país i, sobretot, a la defensa dels valors 
democràtics al món. Agraïm les mostres de solidaritat expressades per la ciutadania 
catalana. 

Gràcies, espero que no quedi només en paraules ( . . . ). 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta) 

Moltíssimes gràcies. 

MOCIONS: 

9.   Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  C's  per  la  implantació  d'un 
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sistema de seguretat "IKANGURO". 

De conformitat amb l’art. 92 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel 
que s’aprova el Reglament d’Organització i Règim Jurídic de les entitats locals els 
reunits manifesten unànimement deixar la moció sobre la taula per un major i 
detingut estudi. 

iKanguro, és un sistema de seguretat creat per tal de facilitar una identificació tant 
col·lectiva com individual. Aquesta eina ha estat qualificada de molt profitosa pels 
Cossos i Forçes de Seguretat, en aquest cas les policies locals dels diversos municipis 
on s'ha implantat i, en especial per part dels Mossos d'Esquadra. 

El projecte iKanguro consisteix en una polsera intel·ligent, des de la qual es pot 
accedir a les dades del responsable del portador de la polsera. L'accés a la informació 
de la polsera es fa per mitjà de tres formes: la més ràpida i àgil, és trucar al número 
d'emergències 112 i ells contacten amb els Mossos d'Esquadra. La segona és entrar 
mitjançant el portal web i posant el codi. Per últim, hi ha l'opció més tecnolìgica que és 
mitjançant el codi QR amb un smartphone. La informació que conté la polsera és una 
fixa amb les dades del col·legi i una variable, que en aquest cas conté la informació de 
la sortida concreta i les dades del tutor responsable de la mateixa. El temps de 
recuperació de les persones perdudes està comprès entre els 5 i els 8 minuts, dada 
que suposa un gran actiu i valor d'aquest sistema. 

L'últim exemple d'èxit d'aquesta implantació el trobem a un cas real a la ciutat de 
Sitges, on un nen es va perdre en una excursió amb el seu col·legi i es va trobar en un 
termini de 5 minuts.  

Aquest sistema s'utilitza en diversos tipus de col·lectius. El més comú és per les 
escoles, casals de nens o esdeveniments de gran magnitud i acumulació de persones. 
Pel que fa a les escoles, quan s'organitzen sortides o excursions amb els alumnes, 
cadascun d'aquests porta la polsera amb el seu respectiu codi per tal d'ésser 
identificar en cas que es perdi del grup. D'altra banda, a nivell municipal quan a l'estiu 
es realitzen estades, colònies o casals. 

Aquest sistema també s'està utilitzant cada vegada més per identificar persones grans 
diagnosticades d'Alzheimer. En aquest supòsit, la persona també porta la polsera i en 
el cas que abandoni l'edifici o marxi de manera inconscient, pot ser identificat d'una 
forma ràpida. És utilitzat en residències de gent gran o centres hospitalaris i psíquics. 

Actualment el Sistema iKanguro, està funcionant en diferents municipis com a sistema 
de seguretat públic. Aquest és el cas, per exemple, de l'Ajuntament de Cornellà, on 
s'ha implantat aquest sistema per a totes les escoles públiques. 

Tanmateix, a l'Ajuntament de Vilassar de Mar i la Pobla de Montornès així com a 
escoles de Barcelona, Baix Llobregat o Centres d'Educació Especial com Special 
Olympics. També en diferents empreses del lleure Educatiu, com Fundesplai o la 
Fundació Pere Tarrès. 

El preu d'aquest sistema és de 6,5€ per nen i per any, amb totes les sortides incloses, 
una mitjana d'unes 8-10 sortides anualment, quedant finalment, en uns 70 cèntims per 
sortida i nen. 

És per això que entenem que avui en dia amb els avenços existents i per mitjà 
d'aquest sistema, seria quelcom positiu l'estudi i la posterior implantació d'una  manera 
progressiva d'aquest sistema de seguretat per als nens de les escoles. Una mostra de 
la satisfacció de pares, mares, famílies i clients en general d'aquest sistema són els 
següents testimonis que apareixen en aquest vídeo: 
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https://www.youtube.com/watch?v=SNEgtoeWG8k 

Per tot això, el grup municipal Ciutadans proposa al ple els següents  

ACORDS: 

1. Fer una promoció, publicitat i informar a les diferents escoles de Girona, tant 
públiques com concertades, així com a les diferents entitats infantils que puguin 
organitzar sortides o casals d'infants, per tal de donar a conèixer el sistema de 
seguretat iKanguro i col·laborar en una possible implantació del mateix. 

2. Estudiar la possibilitat d'implantar aquest sistema de seguretat iKanguro de forma 
progressiva per als nens de les escoles de Girona. 

3. Realitzar una prova pilot durant el mes d'octubre a les escoles de la ciutat, de forma 
gratuïta amb la finalitat d'avaluar i valorar el servei. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs al punt número 9 
de l’ordre del dia, que és una moció que substancia el Grup de Ciutadans. Senyor 
secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Substanciarà la senyora Míriam Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres, després d’haver 
parlat amb el portaveu de l’equip de govern, deixarem la moció sobre la taula, la 
presentarem el proper Ple i aprofitarem aquest temps per treballar-la amb les 
aportacions que vulgui fer l’equip de govern. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyora Pujola. Havien 
acordat una sèrie d’acords. Si us plau, si els vol transmetre... 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senzillament 
confirmar el que ha manifestat la portaveu de Ciutadans, que enteníem que hi havia 
hagut per part de diferents grups diferents aportacions, però hi havia un paper que 
entenem primordial, que és parlar amb les forces de seguretat respecte a aquesta 
qüestió i valorar-la amb major profunditat. I a partir d’aquesta setmana es començarà a 
treballar en aquest sentit deixant la moció a sobre la taula. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si algú vol fer una aportació i, si 
no, doncs moltes gràcies. 

10. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP-Crida  per  Girona  sobre 
l'equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses. 

La present proposta es desestima conforme allò que estableix l’art. 97 del Reial 
Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

A les ordenances municipals, i respecte a temes de bonificacions i exempcions de 
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càrregues i impostos, no sempre es reconeixen els mateixos drets que tenen les  
famílies  nombroses  a  les  famílies  monoparentals.  També  en  altres  àmbits 
dependents de l'Ajuntament es fa menció explícita a les famílies nombroses i no a   
les   monoparentals.   D'aquesta   manera   es   crea   un   tracte   diferent   i   de 
desprotecció cap a un model concret de família, la monoparental, que per la seva 
especial  situació  hauria  d'estar  equiparada  al  de  les  famílies  nombroses,  totes dues 
models que necessiten mesures especials de protecció social i econòmica. Un 
exemple d'això és el cas de l'IBI, en el qual es reconeix una bonificació del 60%   
de   la   quota   en   el   cas   de   les   famílies   nombroses   però   no   a   les 
monoparentals. 

El Parlament de Catalunya va dictar el Decret 151/2009, de 29 de setembre, de 
desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. 

Regula, entre d'altres, el reconeixement de la condició de família monoparental i 
equipara  les  famílies  monoparentals  a  les  famílies  nombroses  quant  a  les 
mesures   de   suport   a   les   famílies,   és   a   dir,   per   a   totes   les   prestacions 
econòmiques que s'atorguen en el marc de la Llei de suport a les famílies. Sobre la 
base d'aquesta equiparació, persones titulars del títol de família monoparental han  
sol·licitat  a  les  administracions  tributàries  l'aplicació  de  beneficis  fiscals 
reconeguts  per  les  lleis  tributàries  a  les  famílies  nombroses.  La  denegació 
d'aquestes   sol·licituds   és   l'objecte   d'algunes   queixes   rebudes   en   aquesta 
institució. 

En el context normatiu anteriorment descrit es va dictar, en data 29 de setembre, el 
Decret 151/2009, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport 
a les famílies. El preàmbul del Decret fa èmfasi en la diversitat de models familiars 
com a nova realitat a la qual els poders públics han de donar respostes. Exposa que 
"de la definició tradicional de família basada en el matrimoni i en el repartiment de 
càrregues i funcions per raó del sexe, s'ha passat a la definició que  considera  la  
família  un  nucli  de  convivència  basat  en  relacions  paritàries entre les persones 
membres i en el qual aquestes troben l'espai idoni per al seu desenvolupament social 
i afectiu, així com un eix central en la socialització i en l'educació dels infants. El 
concepte de família, per tant, ha   adquirit un significat més ampli que abasta la 
diversitat de famílies que formen la societat catalana, i al   qual   responen   les   
últimes   reformes   legislatives".   L'objecte   del   Decret 151/2009, de 29 de 
setembre, és el desplegament parcial de la Llei 18/2003, en els  àmbits  de  les  
famílies  monoparentals,  del  reconeixement  de  la  condició  i l'acreditació  d'aquestes  
i  de  les  famílies  nombroses,  i  del  règim  de  diverses prestacions  econòmiques  i  
ajuts  que  el  Govern  de  la  Generalitat  atorga  a  les famílies en desplegament 
d'aquesta llei. El Decret regula les famílies nombroses d'acord amb el concepte 
recollit en la Llei estatal 40/2003; inclou el concepte de família monoparental, les 
condicions que han de complir els fills i les categories, i estableix  el  procediment  de  
reconeixement  i  d'expedició  de  títols  de  famílies nombroses i de famílies 
monoparentals. En relació amb la definició del concepte de  família  monoparental,  es  
tracta  d'una  novetat  que  possibilita  la  identificació d'aquestes  famílies  per  donar-los  
un  suport  específic  des  dels  diversos  àmbits d'actuació  pública,  amb  més  
protecció,  determinada  per  la  pertinença  a  la categoria especial, en funció de les 
circumstàncies familiars. És, tal com diu el preàmbul  del  Decret,  un  primer  pas  en  
el  reconeixement  social  de  les  famílies monoparentals,   el   punt   de   partida   que   
possibilita   atorgar-los   beneficis   i avantatges.  En  el  capítol  cinquè  recull  les  
prestacions  econòmiques  i  els  ajuts per a les famílies, la naturalesa de les quals són 
de caràcter universal o ajuts en règim de concurrència. Són famílies destinatàries de 
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les prestacions i els ajuts les famílies que compleixin els requisits establerts en el 
Decret 151/2009 (art. 27) i les famílies determinades en l'article 2 de la Llei 18/2003, 
de 4 de juliol (art. 28). S'estableix,  doncs,  una  equiparació  de  les  famílies  
nombroses  i  les  famílies monoparentals com a destinatàries de les prestacions 
econòmiques i dels ajuts per  a  les  famílies  reconeguts  en  la  Llei  18/2003,  de  4  
de  juliol,  i  el  Decret 151/2009 que la desplega. La mateixa Llei 14/2010, del 27 de 
maig, dels drets i les  oportunitats  en  la  infància  i  l'adolescència,  fa  una  menció  
especial  de  les situacions de pobresa com a objectiu prioritari d'intervenció , i afegeix 
explícitament  que  "les  administracions  públiques  han  de  [...]  posar  especial 
atenció en les necessitats dels infants i adolescents de famílies monoparentals i en 
l'àmbit de famílies pertanyents als grups menys afavorits que viuen en situació de 
pobresa" (art. 37). 

El defensor de la ciutadania de Girona, Ramon Llorente, a l'octubre del  2011 va fer 
un suggeriment d'ofici al nou govern municipal amb l'objectiu que es donés un tracte 
"similar o equiparable" a les famílies nombroses i les monoparentals en les 
ordenances municipals (http://www.diaridegirona.cat/girona/2011/10/04/defensor -vol-
equiparar-families-monoparentals-nombroses/519709.html) 

Podem  comprovar,  per  tant,  que  la  Generalitat  de  Catalunya  fa  anys  que 
reconeix i garanteix igualtat d'oportunitats a les famílies nombroses i monoparentals 
amb fills o filles a càrrec, que també el defensor de la ciutadania de Girona ja va fer 
un suggeriment d'ofici al govern municipal a l'any 2011 i que en els Ajuntaments de 
Catalunya, tot i que no tenen un criteri uniforme, fa temps que  ja  s'estan  equiparant  
atenent  la  realitat  i  necessitats  actuals  de  les  noves famílies. De fet, el mateix 
Ajuntament de Girona, ha fet aquesta equiparació en l'Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions 
municipals. Conseqüentment, la consideració de família monoparental hauria de 
gaudir d'un tractament fiscal en els mateixos termes que la condició de família 
nombrosa. 

És per aquestes raons que el grup municipal CUP-Crida per Girona proposa els 
següents punts d'acord i d'aplicació: 

1.  Garantir  que  les  famílies  monoparentals  siguin  destinatàries  de  les  mesures 
establertes  en  desenvolupament  d'una  política  de  suport  i  de  protecció  de  la 
família de la mateixa manera que ho són altres estructures familiars. 

2. Promoure l'equiparació en drets i beneficis de les famílies monoparentals amb les 
famílies nombroses fent canvis immediats en les ordenances municipals. 

3. Assegurar que l'Ajuntament de Girona, en l'exercici la seva potestat tributària, i en 
l'àmbit de les taxes i els preus públics per la prestació de serveis públics o per 
activitats de la seva competència, dicti les disposicions normatives específiques 
perquè les famílies monoparentals puguin ser destinatàries dels beneficis fiscals, en 
tant que mesures fiscals de suport a les famílies, en les mateixes condicions que les 
famílies nombroses. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Continuem amb l’ordre del dia, 
estaríem per la moció número 10, que presenta en aquest cas el Grup Municipal CUP - 
Crida per Girona. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
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Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Explicar, diguéssim, que 
aquesta moció el que busca és equiparar les famílies monoparentals a les famílies 
nombroses, ambdues entenem que són models de família que per la seva especial 
situació, doncs, requereixen mesures especials de protecció social i econòmica. De 
fet, en les ordenances fiscals és cert que hi ha algun cas en què aquesta equiparació 
no existeix, és el cas de l’IBI, però en canvi hi han altres exemples, com és el cas, per 
exemple, de l’ús d’instal·lacions esportives, els abonats d’esports, perquè ens 
entenguem, doncs on sí que està prevista aquesta equiparació. I és per això 
precisament que nosaltres el que demanem és que aquesta equiparació es faci també 
en totes aquelles taxes, preus públics en què l’Ajuntament de Girona, doncs, tingui 
capacitat de decisió i per això demanem que es faci també en el cas de l’IBI, que és un 
dels casos que no estava previst. 

És cert que l’IBI ve marcat per la llei estatal, diguéssim, la possibilitat de subvenció o 
de bonificació i, per tant, és cert que no es pot establir de forma directa aquesta 
equiparació, però, en canvi, sí que es pot fer, diguéssim, a través de subvencions i és 
el sistema que han utilitzat i estan utilitzant molts municipis de Catalunya des que la 
Generalitat en el seu moment ja va fer el pas d’equiparar els dos models familiars i 
també fins i tot va elaborar un carnet específic de família monomarental, igual com el 
tenien les famílies nombroses. I, per tant, permet, d’alguna manera, doncs, a partir 
d’aquest instrument, fer aquesta equiparació. Com deia, ja hi han molts municipis que 
ho estan fent, nosaltres allà on ho hem pogut, per iniciativa pròpia, posar, entenc que 
ja s’ha posat i aquest és el cas, doncs, que comentava. Però creiem que hem d’anar 
un pas més enllà i fer l’equiparació també en el cas de l’IBI. 

Ho presentem ara precisament perquè entenem que cal preparar aquest 
funcionament, que s’ha de fer a través de subvenció i creiem que discutir-ho en el 
moment de les ordenances podria ser que fos difícil la seva implantació i, per tant, per 
això ho plantegem ara. I la proposta de l’acord, precisament, parla d’això, dels tres 
nivells de concreció, podríem dir, tres punts en els quals demanem garantir que les 
famílies monomarentals, doncs, siguin destinatàries de les mesures establertes en 
general, però també en el cas concret de les ordenances que l’Ajuntament de Girona 
faci les actuacions oportunes perquè això sigui una realitat. 

Per tant, no m’allargo més, és un tema molt concret i demanaríem tot el suport de tots 
els grups, perquè creiem que és un tema important i una mancança que ara mateix 
tenen les ordenances del nostre Ajuntament. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El meu grup 
donarà suport a aquesta moció, tal com ja vaig parlar amb la portaveu de la CUP i 
també en la mateixa Junta de Portaveus. Des del meu grup municipal hem demanat 
reiteradament efectivament que quan es portin a terme bonificacions, o exempcions, o 
millores de tracte fiscal a través de les ordenances i de les taxes i preus públics, doncs 
s’equiparés les famílies nombroses i les famílies monoparentals. Sí que és veritat que 
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el tema concret al qual la senyora Pèlach també feia referència, que és l’IBI, sempre 
per part de l’equip de govern se’ns havia traslladat que la llei com a tal no permet una 
bonificació directa, perquè no està dintre de les bonificacions potestatives que un 
ajuntament pot prendre, però també és veritat, i avui hi torno a insistir, que sempre li 
hem dit des del grup municipal que això no és problema perquè es pot fer a través 
d’ajudes o subvenció que sigui equiparada a la bonificació que reben les famílies 
nombroses. 

La veritat és que les ajudes i subvencions a les famílies monoparentals igual que a les 
famílies nombroses amb relació a l’IBI, doncs, està molt ja estès al territori català; 
l’Ajuntament de Barcelona fa anys que ho duu a terme, és més, ell fins i tot ha ampliat i 
també aquestes subvencions i ajudes, per exemple, al col·lectiu de vídues, que és un 
altre sector vulnerable i que cal tenir en compte a l’hora de prendre aquestes decisions 
a través de les ordenances, però també altres ajuntaments com Terrassa, Sant Cugat, 
la Garriga, el Vendrell, Mataró o fins i tot altres molt més petits municipis catalans. Per 
tant, en aquest sentit, creiem que es tracta de voluntat política, no d’emparar-se en si 
poden fer-ho a través de bonificació o no. Bonificació no pot ser, subvenció o ajuda, sí; 
doncs agafem la via de la subvenció o ajuda, si aquesta és la via que se’ns ha de 
permetre. 

Com deia, es tracta de voluntat política, no d’altra cosa. Jo espero que votin a favor, 
l’equip de govern, i per tant demostrin la voluntat política amb relació a equipara, però 
molt me temo, pel que m’ha arribat, que aquesta voluntat política avui seguirà brillant 
per la seva absència. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Des del meu grup entenem 
que el suport a tot tipus de famílies és una tasca bàsica de totes les institucions. Amb 
una piràmide d’edat que s’inverteix és la nostra responsabilitat, com la d’altres 
institucions, la de vetllar pel benestar de les famílies i dels infants per fer una societat 
més justa i pròspera. La necessitat de la millora en temes de família és fonamental, ho 
mirem des del prisma en què ho mirem. 

Des del punt de vista social hem de garantir que les famílies, siguin del tipus que 
siguin, puguin tenir un nivell de vida que els garanteixi un entorn de prestacions socials 
i recursos necessaris per tirar endavant aquestes unitats bàsiques de tota societat. 

Des del punt de vista econòmic, per poder millorar el present i el futur del conjunt de la 
societat, hem de tenir unes famílies que se sentin recolzades, unes famílies on tenir 
descendència no sigui una càrrega o una dificultat afegida. Les polítiques de 
recolzament a la família, la conciliació i la igualtat de recursos són eixos bàsics de la 
política a implantar. Els països nòrdics són exemples d’èxit en molts d’aquests casos. 

Per enfortir i garantir l’empenta i el futur de les societats, són imprescindibles els nens 
d’avui. La piràmide de població ens porta a un escenari social força clar: hem 
d’incrementar les noves generacions per aconseguir que el sistema social sigui just i 
sostenible. Aquesta reflexió és un element del qual no podem escapar.  

Però si és difícil la situació de les famílies en el conjunt, encara ho és més si parlem de 
les famílies monoparentals. Les famílies monoparentals representen el 10 per cent de 
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les famílies i més de la meitat d’aquestes famílies estan en situació o en risc de 
pobresa directament. 

Aquest no és un problema dels individus, sinó un problema de la societat: s’ha de 
caminar molt per arribar al punt desitjat, i segur que portarà el seu temps. Al que no 
podem trigar un minut més és a donar solucions viables als problemes d’unes famílies 
que amb aquest risc d’exclusió o d’unes realitats que per lògica ja ens indiquen que 
sense la conciliació necessària i trobant-nos a l’entorn en què estem la gestió 
d’aquestes famílies no és que sigui cosa difícil, sinó que és cosa d’herois. 

Per aquests motius, i com vostès ja saben, perquè els ho hem traslladat aquest matí, 
nosaltres avui recolzarem la seva moció. 

Gràcies. 

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

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, bé, segons la majoria d’informes, la pobresa té 
nom de dona i aquesta dona no sol estar sola, sinó que té fills a càrrec. De fet, el nom 
de monoparentalitat segurament s’hauria de reactualitzar, doncs, a aquesta figura sola 
amb fills a càrrec i majoritàriament femenina, el nom més genèric que li correspondria 
seria el de monomarentalitat. El 90 per cent de les famílies d’un sol membre són mares 
amb fills, el més lògic seria que així fos la manera de tractar-ho, no? 

Abans parlàvem d’un reglament d’igualtat i fèiem esment a l’esperit d’un reglament 
d’aquestes característiques, que pretén donar igualtat d’oportunitats a homes i dones: 
l’esperit d’aquesta moció és ajudar que les famílies monoparentals puguin fer front a 
l’enorme esforç que suposa dur endavant una família tota sola. De fet, és sorprenent 
com encara aquest fet no es contempla, ja que són molts anys de crisi i aquestes 
famílies han estat molt castigades. 

Considerem que no cal exposar un gran argumentari de les diferències que suposa ser 
cap de família tot sol o fer això conjuntament amb alguna altra persona, ja no solament 
a nivell de càrregues de feina, sinó d’organització i de despeses. A més, existeix un 
nombre molt elevat de nens i nenes entre cinc i set anys, i això és el que encara 
exigeix més esforç i més atenció per part d’aquestes famílies. 

Les persones que han de portar elles soles el pes de la seva família han de fer 
equilibris a tots nivells: moltes vegades aquesta responsabilitat obliga a ajustar horaris, 
reduir jornada o a assumir unes activitats complementàries que permetin 
compatibilitzar la vida laboral amb les responsabilitats familiars.  

Alhora, creiem que una iniciativa com la que proposa aquesta moció ha d’incentivar les 
famílies monoparentals a fer ús o major ús dels serveis municipals, que, en la mesura 
del possible, han de facilitar que aquestes famílies tinguin accés a l’educació i a 
l’atenció dels seus fills. 

És per tot això que, evidentment, estem d’acord i recolzem aquesta moció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyor Calvo. La 
senyora Paneque, si us plau. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies, alcaldessa. Voldria començar 
dient a la portaveu de la CUP que compartim el fons d’aquesta moció. Ja en 
negociacions d’ordenances anteriors havíem negociat amb l’equip de Convergència i 
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Unió bonificacions i línies de subvenció, ja que la llei no ens permetia fer aquestes 
bonificacions que anaven en aquest sentit, ho recordaran, però sempre emmarcades 
en les negociacions de les ordenances fiscals. 

Són negociacions complicades, perquè –com vostè mateixa reconeixia– la llei no 
permet bonificar directament les famílies monoparentals. I no crec ni que hi hagués 
voluntat del legislador, sincerament. Li ho dic perquè, per l’any de la mateixa legislació, 
la categoria de família monoparental ni tan sols existia, i per tant, no es va tenir en 
compte. 

Per tant, sí que compartim el fet que l’estructura de família monoparental ha de tenir el 
mateix reconeixement en taxes i impostos que altres estructures familiars que tenen 
aquesta mena de bonificacions, però els instaríem a tenir aquest debat i aquesta 
negociació en el marc de les ordenances fiscals. I li ho dic jo mateixa que havia portat 
negociacions d’aquest tipus –com vostè sap– en matèria d’habitatge, en matèria de la 
plusvàlua; ens trobàvem exactament en la mateixa problemàtica: la llei no ho permetia 
i es va trobar la manera, que no sempre és línia de subvenció directa, perquè sap que 
això pot posar en risc la mateixa bonificació si en algun moment es considera frau de 
llei. Sap perfectament que la quantitat subvencionada no es pot correspondre en cap 
cas amb la quantitat de la bonificació. Per tant, són mecanismes complicats.  

És una pedreta només en el camí. Li repeteixo que hi ha tota la voluntat de poder 
assumir aquest equiparació de les famílies monoparentals amb les famílies 
nombroses, en aquest cas, tal com demanen, però que els emplacem a les 
negociacions de les ordenances. 

I li vull traslladar també…, m’ha semblat entendre de la moció que hi ha hagut alguna 
problemàtica puntual amb alguna família concreta, i per tant, em poso a la seva 
disposició, des de l’Àrea de Serveis Socials, per poder-la tractar puntualment fins que 
no es resolgui –com li deia– en la negociació i en el marc de les ordenances fiscals. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Dedueixo que votaran que no en 
aquest sentit? (Pausa.) D’acord. No entenc, diguéssim, a partir de l’argument la decisió 
de votar que no: m’estan dient que estan d’acord amb el que proposem, m’estan dient 
que està justificat i m’estan dient, a més a més, que això requereix, diguéssim, doncs, 
una tasca prèvia acurada de treball. Precisament, aquest ha sigut el meu argument per 
dir-li que per això ho portem avui a ple, perquè ens sembla que llavors en el moment 
de negociació de les ordenances segurament pot passar que anem tard, pot passar 
que llavors no tinguem les eines, no?, mentre que encara sí que som a temps a tenir-
les ara fins al moment en què es negociïn les ordenances. 

A més a més, aquesta negociació entenc que la faran a nivell d’equip de govern 
sobretot, no vull dir que no comptin amb nosaltres, com hi han comptat…, bé, comptin, 
no; busquin, diguéssim, el nostre suport, com no ho dubto, perquè ho han fet en cada 
ocasió. Ja veig la senyora Maria Àngels que ho diu, li ho reconec. Per tant, no és pas 
que estigui dient que ho dubti en aquest sentit. Però, en qualsevol cas, entenc que ara 
és un bon moment, doncs, per aprovar aquesta decisió si vostès la veuen correcta. 

No entenc –no entenc–, i sincerament, doncs, m’agradaria que ho justifiqués més 
detalladament, com des dels seus arguments passen a decidir que votaran en contra, 
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quan el que m’està dient, precisament, és…, m’està donant suport en el fet que la 
presentem avui i en el contingut de la moció. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, molt breu, només per aclarir. Sí, 
efectivament, li hem dit que compartim el fons, però que la literalitat d’aquesta moció, 
en cas d’aprovar-la, com vostè sap, podria posar en risc la mateixa bonificació. Espero 
–espero– que aquest compromís de veu li serveixi per traslladar-ho a la negociació de 
les ordenances fiscals. I ben aviat veurem com això es plasma. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, 
passaríem a la votació. 

Vots en contra de la moció? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Senyor secretari… 

Sr. secretari Es rebutja, per tant, amb els vots en contra dels grups municipals 
Convergència i Unió, integrat per deu membres, i el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots a favor dels grups municipals 
d’Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular de 
Catalunya, integrat per un membre, la moció a l’Ajuntament de Girona sobre 
l’equiparació de les famílies monoparentals a les famílies nombroses. 

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

VOTACIÓ 

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

Vots en contra: 

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

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

Vots a favor: 

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teres 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  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

11. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d'ERC-MES  per  racionalitzar  els 
estudis d'Educació Secundària a Girona 

La ciutat de Girona disposa en l'actualitat de 8 instituts  públics,  7  dels  quals 
imparteixen ESO i alguns altres estudis, mentre que un d'ells únicament imparteix 
estudis professionals. També disposa de 6 centres concertats. 

El  curs  actual  (2015/16)  els  centres  de  la  ciutat  disposen  de  42  línies  d'ESO, 
distribuïdes entre centres públics (25 línies) i concertats (17 línies). Per tant tenen   una 
capacitat d'escolaritzar en condicions normals (sense aplicar l'augment del 10%) 1260 
alumnes (30 alumnes/línia). 

Ara  bé,  els  alumnes  que  aquest  curs  fan  6è, i per tant s'escolaritzaran  a 
secundària,  són  1.306,  739  provinents  d'escoles  públiques de Girona, 493 de 
centres concertats de la ciutat i 74 provinents de Sarrià de Ter, Medinyà i Sant 
Julià. 

Per  tant,  aquest  proper  curs  s'escolaritzaran  uns  45  alumnes  més  que  l'any 
anterior. A tal efecte es generarà el que s'anomena un "bony", és a dir, una línia més 
en un institut ja prou atapeït, que absorbirà 30 d'aquest alumnes i distribuirà els altres 
15 estudiants entre els diferents centres, de manera que, ja d'entrada, molts grups es 
situaran per sobre de la ràtio de 30 alumnes per aula. 

Tot això malgrat que fa tres anys es va crear un nou centre, "Ermessenda de 
Girona",  en  un  edifici  de  lloguer  que  paga  íntegrament  l'Ajuntament  de  Girona que  
ens  costarà  aquest  curs  43560€  però  que  a  partir  de  setembre  serà  de 65.340 € 
i el següent curs 2017/18  de  87.120 €. 

El  centre, a més, presenta mancances  greus d'espai que  fan  que únicament pugui 
acollir dues línies, amb la qual cosa no es dona solució a la massificació de l'ESO a 
Girona. Per solucionar aquest problema de massificació no pot passar com fins ara  
i crear a corre cuita noves línies en els centres gironins. Tampoc és bo incrementar el 
nombre d'alumnes per aula, com, desgraciadament, es ve fent en els darrers cursos. 
Afortunadament la bona tasca i dedicació dels docents que treballen  en  aquests  
centres  permeten,  tot  i  aquest  alt  nombre  d'alumnes, mantenir una elevada 
qualitat educativa. 

I  no  cal  pensar  exclusivament  amb  l'ESO.  La  massificació  dels  centres  on 
s'imparteix  estudis  de  formació  professional  implica  que  aquests  no  puguin 
créixer  en  oferta  de  famílies  professionals,  i  origini  que  alguns  estudis  estiguin molt 
massificats. Molts joves no poden cursar-los per manca de places.  Per tant, en un 
supòsit que d'aquí uns anys es redueixi el nombre d'alumnes a escolaritzar a l'ESO, 
caldrà tenir present que el Departament d'Ensenyament té com objectiu que  el  
percentatge  de  la  població  de  18  a  24  anys   d'edat  que  no  té  cap  títol d'educació 
secundària postobligatòria (abandó escolar prematur) sigui inferior al 14% l'any 2020 
(Ofensiva de país a favor de l'èxit escolar). 

Per tant caldria pensar ja en cercar d'una vegada per totes una solució a aquest 
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problema. I aquesta pot passar o bé per obrir un centre a Sarrià de Ter que aculli els 
alumnes d'aquesta població que cursen la secundària a Girona, amb els de Medinyà  
i  Sant  Julià  de  Ramis;  o  bé  cercar  una  nova  ubicació  per  a  l'Institut Ermessenda 
que permeti acollir més línies de les dues actuals, amb finançament   íntegre o 
compartit del Departament d'Ensenyament. Tenim l'obligació de cercar solucions per 
aquest anys de ràtios altes, rebaixant-les que, de ben segur, és la millor forma de 
lluitar contra el fracàs escolar, i és també una petició unànime del professorat. 

Per tot això demanem: 

1. Instar  a  l'Ajuntament  de  Girona  que  iniciï  un  diàleg  amb  el  Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tal de presentar, en un termini 
màxim de sis mesos, una solució a les elevades ràtios d'alumnes per aula dels 
estudiants   que   cursen   estudis   de   secundària   a   Girona,   així   com   de   la 
massificació de línies per centre. 

2. Que  s'iniciï  els  contactes  a  fi  que es  constitueixi  una  comissió  liderada  pel 
consistori gironí i formada, com a mínim, pels regidors d'educació dels municipis de 
Girona, Sarrià de Ter o Sant Julià de Ramis –els de Medinyà ja han arribat a un  
acord  per  ser  escolaritzats  a  Celrà– per  tal  d'estudiar  conjuntament  la situació de 
l'escolarització secundària en aquests municipis, que inclogui valorar la instal·lació 
d'un nou Institut a Sarrià de Ter. 

3. Que s'estudiï un possible canvi d'ubicació per a l'Institut Ermessenda de Girona en 
el present o en el futur amb l'objectiu de reduir els actuals costos de lloguer i 
augmentar  l'espai  hàbil  per  a  la  docència  que  permeti  acollir  més  línies  i  més 
espais dins de les possibilitat administratives i jurídiques del contracte de lloguer 
vigent de l'edifici. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem a la moció número 
11, que està presentada pel Grup Municipal d’Esquerra - MES, respecte a 
racionalització d’estudis de secundària a Girona. 

Substanciarà la senyora Maria Mercè Roca…, no, el senyor Pere Albertí. 

Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, intentaré 
ser breu perquè, de fet, a la part expositiva tenen les dades per poder…, que 
segurament han llegit. Bé, doncs, com han pogut llegir en aquesta part expositiva, a la 
moció que ara presentem, tenim un greu problema a la ciutat respecte a 
l’escolarització dels alumnes de secundària: els centres gironins, tant els públics com 
els concertats, es troben ja actualment al límit de la seva capacitat d’escolarització, i 
aquest problema s’anirà agreujant en els propers cursos.  

Efectivament, el curs actual 2015-2016, els centres de la ciutat disposen de quaranta-
dues línies d’ESO i, per tant, la capacitat d’escolaritzar en condicions normals –recordo 
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que les condicions normals són de trenta alumnes per aula–, sense aplicar l’increment 
del 10 per cent que habitualment s’aplica, aquesta capacitat és de 1.260 alumnes. Ara 
bé, els alumnes que en aquest moment estan cursant estudis de sisè de primària i 
que, per tant, s’escolaritzarien en centres de secundària gironins són 1.306, dels quals 
739 provenen d’escoles públiques de Girona, 493 de centres concertats d’aquesta 
mateixa ciutat i 74 provinents de Sarrià de Ter, Medinyà i Sant Julià de Ramis.  

Per tant, els números canten: manquen quaranta-sis places escolars. Però aquí hi 
afegiria que en aquesta mancança de quaranta-sis places escolars s’ha d’afegir els 
alumnes nouvinguts, que reiteradament aterren a la ciutat de Girona, més aquells dos 
alumnes per curs que permeten repetir actualment.  

Sàpiguen vostès que el Departament d’Ensenyament permet als centres escolars 
gironins que a cada línia d’ESO dos alumnes puguin repetir. I, per tant, serien vuitanta-
quatre alumnes més. 

Per tant, com se solucionarà aquest problema? Aquest curs es pensa solucionar d’una 
manera…, creant el que s’anomena un bony: un curs més en un centre actualment 
molt massificat, és el centre de l’Institut Montilivi, que en aquest moment està al voltant 
dels 1.700 alumnes. Però, tot i així, en declaracions que llegíem fa uns dies a la 
premsa del senyor Josep Polanco, director dels Serveis Territorials d’Ensenyament, ell 
deia que probablement s’haurà de crear un altre bony en un altre centre escolar gironí; 
bé els números són claríssims, els que els he comentat abans. 

Tot això malgrat que fa tres anys es va crear un nou centre a Girona, l’Ermessenda de 
Girona, en un edifici de lloguer que paga íntegrament l’Ajuntament de Girona i que ens 
costarà aquest curs 43.560 euros, però que a partir del setembre d’aquest mateix any 
ja passarà, el lloguer, a 65.340 euros i el següent, el curs 2017-2018, la quantitat a 
abonar serà de 87.120 euros.  

Aquest centre, com és evident, tot i que en el seu moment va ser molt ben rebut per la 
comunitat educativa, ha quedat ja en aquest moment totalment desfasat, ja que 
únicament pot acollir dues línies d’ESO, quan el que seria normal és que n’acollís com 
a mínim tres o quatre. 

El problema, a més a més, és que no cal pensar, no cal tenir una mentalitat tan 
restrictiva i pensar únicament en l’etapa de l’ESO. 

Hi ha un document que s’anomena «Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar”, que els 
recomano la seva lectura, que està creat l’any 2012 pel Departament d’Ensenyament i 
que va ser impulsat per la consellera d’aquell moment, la senyora Irene Rigau, que va 
ser un document ben acollit per la comunitat educativa, ja que impulsava mesures per 
la lluita contra el fracàs escolar i marcava un seguit de directrius i objectius que havien 
d’assolir en el bienni 2018-2020. Doncs, molt bé, un dels objectius a assolir per a l’any 
2020 és que un 86 per cent de la població escolar disposi d’un títol d’educació 
secundària postobligatòria –no, obligatòria, postobligatòria–, especialment en estudis 
de formació professional. Això, mirant dades actuals a Girona, representa que ha 
d’haver-hi un increment entre un 10 i un 20 per cent d’alumnes que cursin estudis en 
aquests estudis postobligatoris.  

Per tant, encara que pugui semblar que aquesta situació de congestió en els centres 
de secundària és temporal i que amb la davallada de la natalitat es donarà sortida, és 
–ho repeteixo, com ja he dit abans– una visió absolutament restrictiva, ja que el 
nombre d’alumnes a escolaritzar en centres de secundària irà en increment si és que 
volem assolir aquests objectius marcats per a l’any 2020. I que els recordo que el 
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departament senzillament ha adoptat aquests indicadors, que són els indicadors que 
ens demana Europa. 

Per altra banda, l’actual massificació dels instituts gironins no permet aplicar mesures 
de lluita contra el fracàs escolar, com la disminució d’alumnes per aula en alguns 
centres. Alguns dels nostres centres sàpiguen que tenen un elevat nombre d’alumnes 
nouvinguts. Un exemple: l’institut de Santa Eugènia en aquest moment, a dia d’avui, 
un 46 per cent dels seus alumnes són alumnes estrangers –46 per cent. Doncs, bé, 
per lluitar contra aquest nombre tan elevat d’alumnes, que implicava metodologies 
didàctiques, diríem, molt acurades, la millor mesura que vàrem trobar els directors en 
aquell moment era disminuir la ràtio en aquests instituts. I es va acordar en el seu 
moment que la ràtio en algun d’aquests instituts fos de vint-i-vuit alumnes; aquest curs 
ja no s’aplicarà aquesta disminució de ràtio. Per tant, no ho dubtin, baixar la ràtio en 
els centres és la millor mesura per lluitar contra el fracàs escolar.  

I el que demanem en aquesta moció, que els demanem el seu suport, és que el nostre 
consistori té el dret i el deure, té l’obligació de vetllar i liderar una solució davant 
d’aquest greu problema enfront el Departament d’Educació. Que d’acord, és el que té 
la potestat de donar solució al tema, però l’únic que demanem i l’únic que venim a 
demanar és una aposta ferma per donar solució a aquest problema. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions. La 
senyora Veray, si us plau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, bé, dono per 
bones totes les dades que ha dit el senyor Albertí. No entraré ara…, perquè el debat 
sobre la lluita contra el fracàs escolar o també sobre la formació professional jo crec 
que donaria per molt i no és ben bé l’objecte d’aquesta moció, no?, ni tampoc aquest 
informe que deia el senyor Albertí de la consellera Rigau, la qual també vull recordar 
que deia que acabaria amb els barracons i les comarques gironines són en aquests 
moments les que més barracons té de tota Catalunya. Per tant, el debat sobre 
l’educació no només en temes qualitat, sinó també d’infraestructures i d’equipaments 
crec que donaria per molt. 

Però centrant-me ben bé en la proposta que Esquerra Republicana - MES ens 
presenta, a la qual donarem suport, crec que l’equip de govern, i estic convençuda que 
amb la intervenció que faran són conscients que tenim un problema amb relació a 
aquest tema; ho dic perquè he parlat amb la senyora Muradàs en més d’una ocasió 
sobre aquest tema i, a més, en els últims dies en diverses ocasions. Sí que és veritat –
com deia– que en són conscients, però possiblement també ara veurem quina voluntat 
política amb relació a allò que comparteixen tenen amb la votació, no? 

Nosaltres en som conscients i creiem que hem de treballar per solucionar-ho: un bony 
no és una solució, que l’Ajuntament pagui íntegrament el lloguer del nou institut 
tampoc és la solució, perquè la Generalitat ha d’assumir les seves pròpies 
competències i, en aquest cas, si no construeix un institut o no ha construït un institut 
nou, com a mínim s’hauria de fer càrrec del lloguer. Així és el que pensem nosaltres.  

El nou institut de Sarrià de Ter, aprofitant, vaig parlar amb l’alcalde de Sarrià de Ter i 
em deia: «Efectivament, podria ser una solució, doncs, posem-nos a estudiar-ho.» Una 
altra vegada amb aquest concepte d’àrea urbana, perquè possiblement hauríem de 
parlar també amb Vilablareix, que està demanant una ampliació del seu institut. Per 
tant, anem a veure també com podem coordinar-nos tots millor perquè la solució que 
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trobem sigui una solució que econòmicament sigui viable i que es pugui afrontar i que, 
a més, ens doni solució al problema que aquesta moció planteja. 

I ja per acabar, el que sí que no m’agradaria i penso, i per tant, hi insistiré –m’ho han 
sentit dir moltes vegades–, és que el fet que el problema que tenim sobre la taula en 
aquests moments els propers anys sigui la secundària, oblidem també la primària i que 
oblidem també aquelles escoles que a dia d’avui després de nou i deu anys encara 
estan en barracons a la ciutat de Girona, que s’ha de seguir reivindicant i demanant 
que d’una vegada per totes la Generalitat de Catalunya inverteixi i, per tant, se’ls faci 
l’edifici en les condicions i en el lloc en què ells demanen. Perquè la demanda el 
primer any podia semblar una mica estranya, però després de nou anys –i parlo del 
Bosc de la Pabordia, que està ubicat on està ubicat és més que normal que ara 
demanin que el col·legi estigui on tenen els barracons, perquè tot el pla d’estudi l’han 
desenvolupat amb relació al marc en el qual estan integrats.  

Per tant, jo sí que demanaria, també a Esquerra Republicana, que tot això no ens faci 
oblidar tot allò que tenim de pendent i que tots junts hem de seguir reivindicant i 
demanant. 

Moltes gràcies.    

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. La concentració d’alumnes a 
les aules és un problema sobre el qual de manera reiterada es va parlant dintre de la 
comunitat educativa. 

Amb trenta anys hem millorat molt, però sí que és cert que la crisi econòmica, 
l’optimització de recursos i la difícil gestió dels elements d’ensenyament fan que els 
centres i els professionals hagin estat un exemple de flexibilitat i adaptabilitat. 

Per treballar sobre les línies educatives s’ha de tenir molt clar cap a on avança la 
societat a nivell demogràfic; als entorns canviants, l’adequació a la realitat del moment 
és imprescindible. La racionalització de les línies educatives s’ha de fer en equilibri 
entre recursos, societat, mobilitat i sempre provant d’aconseguir millorar l’educació i 
l’accés a la mateixa. 

Ara mateix ens trobem amb un equilibri precari, on les aules estan a màxima capacitat, 
amb molt poc marge incremental, quan parlem d’alumnes, si mantenim les línies 
existents. 

Malauradament, els recursos són limitats i l’obertura d’una nova línia d’ensenyament a 
Girona, si bé és possible, encara es podria evitar redirigint alumnes, com ja es fa, i 
sobretot amb l’obertura d’algun centre escolar a Sarrià de Ter. 

Des de Ciutadans entenem que la ubicació d’un nou centre educatiu a Sarrià permetria 
a Girona alleugerir la càrrega d’alumnes de les línies educatives, però també, i més 
important, apropar l’escola al lloc de residència dels estudiants. La facilitat d’accés a 
l’educació a altres municipis pot generar un estalvi a les famílies a l’hora d’afrontar 
desplaçaments o despeses de menjador dels alumnes, pot incidir en la millora de la 
qualitat de vida dels estudiants i progenitors i pot dinamitzar el teixit comercial dels 
municipis on s’implantin les escoles. 

Des de Ciutadans creiem que les decisions s’han de fer de manera estratègica i evitant 
afegits de darrera hora. En base a la moció que avui ens presenten, entenem que es 
barregen elements que poden fer que es treballi de manera descompassada, doncs, la 
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resposta a una de les propostes d’acord pot fer que es desencalli el que apareix en 
una altra proposta d’acord.  

Nosaltres els voldríem demanar si fos possible votar aquesta moció per punts: per 
aquests punts aquí exposats, nosaltres votaríem a favor del punt 1 i el punt 2; creiem 
que el punt 3 pot quedar resolt amb la consecució d’un nou centre a Sarrià, i entenem 
d’igual manera que l’escalat de rendes a l’Institut Ermessenda de Girona està vinculat 
a durades contractuals superiors a l’anualitat, cosa que ens limita la recerca 
d’alternatives viables a curt termini. L’alleugeriment de la càrrega en el cas de la 
creació de nous centres fora de Girona descongestiona l’institut i millora la qualitat 
d’ensenyament per a alumnes i professionals del centre. 

Gràcies.    

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Pujola. I 
ara el senyor Toni Granados, per la CUP - Crida per Girona. 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Tothom d’acord amb l’anàlisi de la moció d’Esquerra Republicana - MES sobre la 
situació dels estudis de secundària. La CUP - Crida Girona hi votarà a favor perquè 
defensem que les ràtios d’alumnes per aula han de baixar per a la millora de la 
qualitat; perquè és bàsic la urgent creació de l’institut de Sarrià, que ja fa molt de 
temps que el demanen –ja a l’època del tripartit ja ho demanaven i no sé per què no es 
va fer. Com també es va fer a Vilablareix, malgrat que encara estiguin en barracons–; 
perquè l’Institut Ermessenda ha de passar immediatament a ser titularitat de la 
Generalitat, perquè té responsabilitat en aquest sector, en el sector de l’ensenyament. 

Ara estem debatent la moció sobre la secundària a Girona, voldria afegir que cal una 
coordinació municipal de les regidories d’Educació, de Girona amb l’àrea metropolitana 
i per a una millora de planificació de la secundària; cal fer un bon estudi de l’oferta de 
la formació professional a la nostra ciutat i obrir un debat social i econòmic sobre 
aquesta oferta, i cal la incorporació de nous professionals als instituts, com, per 
exemple, educadors i educadores socials. 

Aturem la LOMCE i defensem l’escola pública. 

Gràcies. 

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

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
jo voldria començar la meva intervenció dient que em sap molt de greu, em sap molt 
greu la redacció d’aquesta moció tal com s’ha presentat, per diferents motius: jo quan 
començo a llegir i diu: «Instar l’Ajuntament de Girona que iniciï un diàleg amb el 
Departament d’Ensenyament», sincerament em pregunto què es pensen que he estat 
fent jo aquests últims cinc anys. Segon punt: «Que s’iniciïn els contactes a fi que es 
constitueixi una comissió liderada pel consistori gironí», això no és una competència 
de l’Ajuntament de Girona. I tercer punt: «Que s’estudiï un possible canvi d’ubicació 
per a l’Institut Ermessenda de Girona», hi torno a insistir, no sé què es pensen que he 
estat fent jo els últims cinc anys. Això per una banda.  

Però és per l’altra que també em preocupa precisament que sigui el Grup d’Esquerra - 
MES el que presenti aquesta moció, perquè tractant-se d’una competència que no és 
municipal, sinó que és una competència del Govern de la Generalitat, justament en el 
Govern de la Generalitat em sembla que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - 
MES coneix perfectament quina és la situació que té el Govern de la Generalitat, la 
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qual cosa no exclou que no hagin de donar resposta als problemes que hi ha. Però em 
sembla –em sembla– que és de rebut que això es tingui en compte i no es faci aquí 
una política i allà una altra de diferent. 

Dit això, torno al començament i dic que em sembla que des del començament la 
preocupació per banda de la regidoria que jo represento la situació quan jo vaig 
començar era a la primària –encara m’enganxava el final del boom de la primària–, la 
preocupació per trobar espais, com havia fet la meva predecessora, la Núria Terés, 
exactament igual, això així ho haig de dir –les coses s’han de dir com són–, va ser 
aquesta, la de trobar els espais i els espais més adequats perquè l’escolarització es 
fes en les millors condicions possibles. Quan jo vaig començar a la primària, hi 
insisteixo, i ràpidament ja ens va enganxar el boom de la secundària.  

Com també puc dir que la preocupació per la formació professional… –vostè ho sap en 
primera persona, senyor Pere Albertí. Em sembla que no li sona estrany que crearem 
el consell municipal de la formació professional i ocupacional. Em sembla que no serà 
perquè no se li doni més valor i no hi hagi més places, més coordinació, una millor 
orientació i tot el que necessita la formació professional a la nostra ciutat i que fins ara 
no ha existit. 

La preocupació pel centre d’adults, la demostració és que es va crear un nou centre 
d’adults a la ciutat de Girona i la coordinació entre els tres centres d’adults que hi ha a 
la ciutat de Girona, cosa que fins ara tampoc no existia. 

La preocupació per l’escolarització dels nens de la nostra ciutat, vostè també coneix 
perfectament el tema. I sobretot un tema importantíssim i que vostè ha patit en primera 
persona: la distribució d’aquests nens a nivell de la ciutat. I és un tema que sap 
perfectament, com la resta dels grups municipals, que volem abordar aquest debat, 
perquè és un debat que s’ha d’abordar, i amb profunditat, sobre què estem fent, quin 
és el model que tenim i quin és el model que en tot cas podem arribar a tenir. 

Com bé ha dit abans la regidora Veray, ella sap perfectament que una de les primeres 
voluntats que vam tenir va ser la de buscar un espai suficientment ampli a la ciutat de 
Girona perquè no tinguéssim problemes amb aquest increment, i no pensant en el curt 
termini, sinó en el mitjà termini. Jo mateixa em vaig desplaçar al Ministeri de Defensa, 
a Madrid, per demanar la cessió gratuïta, haig de dir, de l’edifici de les casernes, del 
carrer Emili Grahit, perquè allà es pogués ubicar un nou institut a Girona. Allà hi caben 
quatre línies perfectament. No va ser possible. Hi vam insistir, i això ho pot corroborar, 
però finalment no va ser possible.  

Vàrem buscar terrenys municipals també, espais municipals i en no poder-los trobar, 
davant de la necessitat de donar resposta…, i sí que és competència municipal posar 
a disposició del departament els espais, en diu terrenys la llei, però no havent-hi 
terrenys, el que sí vam haver de posar nosaltres a disposició del departament, i és per 
això que nosaltres paguem el lloguer, és els espais que vam haver de buscar –i que 
consti que també els vam buscar conjuntament el senyor Bayot i jo– a l’edifici del 
Cartanyà, actual Institut Ermessenda de Girona. 

Quan nosaltres vam començar a parlar amb el Bisbat de Girona, la idea era, 
evidentment, que aquest espai donés per més de dues línies. En funció dels metres 
quadrats, de les ràtios que determina el departament, això no va ser possible, com 
també pel fet que allà hi ha –com vostès també saben– entitats que tenen la seva seu, 
com és l’Esplai de Girona i tantes altres, que fan una labor amb els joves que també és 
molt útil i molt desitjada. Per tant, no va ser possible i va quedar únicament amb dues 
línies.  
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Això tots ho reconeixem, jo la primera, que és absolutament insuficient i que la solució 
que s’ha donat per a aquest any, al darrer plenari del Consell Municipal d’Educació –
que vostè hi era present i que hi va assistir el senyor Polanco–, ja se li va dir que la 
solució que s’havia donat per a aquest any nosaltres no l’acceptàvem per a cap any 
més i que tenim un problema en els quatre o cinc propers, en els quals es necessiten 
com a mínim una i fins i tot dues línies més. 

Jo també li vaig comentar que aquesta setmana passada vaig tenir una reunió amb el 
senyor Polanco, perquè no deixem d’insistir sobre aquesta qüestió, i em va dir que 
dins d’aquest mes constituiria aquesta comissió que vostè està demanant aquí. I jo li 
he dit que la voluntat…, també és veritat que vostè va dir: «no m’ho crec» o potser 
«que ho ha dit diverses vegades»; a mi era la primera vegada que m’ho deia –i, en tot 
cas, és competència del senyor Polanco, no nostra–, que constituiria aquesta 
comissió. 

Crec que és de justícia, sobretot per a un nou director territorial que comença, donar el 
benefici del dubte. Crec que és una persona seriosa i és una persona responsable. Jo 
sí que me’l crec, crec que sí farà això. En tot cas, pensin que si no ho fa jo seré la 
primera que estaré al front de la queixa, i no caldrà que m’«apreti» ningú, ja seré jo la 
primera que hi seré. 

I, en tot cas, dit tot això, jo també demanaria –igual que ha demanat la senyora Pujola– 
una votació per separat dels punts 1, 2 i 3, perquè, en tot cas, en el punt 1 i en el punt 
3, derivat de tot això que he comentat, nosaltres estaríem disposats a votar a favor de 
la moció; no en el punt 2, perquè no és una competència que ens pertoqui a nosaltres. 

Respecte al punt 3, i tal com he dit també a la senyora Veray i als meus companys de 
grup, crec que seria també de justícia que tornéssim «apretar» el Govern de Madrid 
perquè l’edifici d’Emili Grahit, del Ministeri de Defensa, fos cedit a la ciutat de Girona 
per fer aquesta gran utilitat i aquest gran ús que necessitem, com és un nou institut per 
a Girona. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en 
primer lloc, el nostre grup, Esquerra Republicana - MES, acceptem la votació per 
punts. 

En segon lloc, agrair als grups que ens han donat suport a aquesta moció. 

I permetin-me algunes puntualitzacions: per exemple, estic d’acord amb el que diu la 
senyora Veray, no és un problema municipal, és un problema supramunicipal, i, 
efectivament, s’ha d’enfocar d’aquesta manera. L’escolarització de tots els alumnes de 
l’àrea…, la gran àrea urbana de Girona requereix aquesta solució. I aquí també 
inclouria un tema que algun dia haurem d’abordar tots, que és el tema de Salt també, 
eh?, perquè el tema de Salt…, amb la problemàtica que pateixen alguns dels centres 
de secundària d’aquesta població. Per tant, totalment d’acord. 

També permetin-me contestar a la senyora Muradàs: en cap cas he dubtat que vostè 
és una de les persones que ha treballat per a l’educació d’aquesta ciutat. Permetin-me, 
jo crec que això ha de constar en acta. Ha de constar en acta perquè jo la conec ja 
d’abans de ser regidor quan era director i vostè tenia la regidoria d’Educació de la 
ciutat i sé que ha tingut la ferma voluntat i el compromís de lluitar per l’educació i una 
bona educació en aquesta ciutat. Això ha de tenir el nostre reconeixement i el té. 
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L’únic que preteníem –l’únic que preteníem– és que hi hagués aquest compromís en 
acta. Els plens han de reflectir i són una part important on se reflecteixen aquelles 
directrius, aquells manaments, aquelles línies d’actuació prioritàries que ha d’enfocar 
la ciutat. I nosaltres l’únic que preteníem és això, que en acta, en acta de ple hi hagués 
aquesta demanda que hi hagués un impuls en la cerca de solucions per a aquest 
problema. Perquè el problema hi és –el problema hi és, el problema hi és. I, per tant, 
només això, senzillament.  

Ho torno a repetir, agrair els vots, els possibles vots favorables a la moció. Demanar o 
fer que es vagi per punts. 

I una última observació: és veritat, la LEC ens indica, la Llei catalana d’educació de 
Catalunya, ens demana en un dels seus punts que ha d’haver-hi, efectivament, sòl 
públic cedit per a la ubicació d’aquests centres. 

Aquí tenim un problema: en el seu moment se varen fer malament les coses –en el 
seu moment se varen fer malament les coses. I, llavors, tenim una ciutat on hi ha poc 
sòl per ubicar aquests centres. 

Però, bé, és un retret, però no ens hem de fustigar; hem de buscar solucions. Suposo 
que hi estaran d’acord, hem de buscar solucions.     

Bé, res més, moltes gràcies. 

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

Doncs, passaríem a la votació. Hem entès, doncs, que es poden fer per separat els 
tres punts; per tant, passaríem a la votació del primer punt de la proposta d’acord. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor? 

Unanimitat. 

El segon punt de l’ordre del dia…, ai, perdó, el segon punt de la proposta d’acord. 

Vots en contra? 

Sí, un moment, un moment, un segon, si us plau. 

(Veus de fons.) 

Sr. secretari: Ja ho he dit diverses vegades, que hi ha unitat d’acta i, per tant, no es 
poden votar per separat els punts, però… (Remor de veus.) Però jo no puc intervenir-
hi més. Si fos una proposta d’acord insistiria més; en una moció, doncs… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, doncs, tractant-se d’una 
moció, continuarem amb la votació. 

El segon punt d’aquesta proposta d’acord, eh?, que l’hem deixat a mitges. 

Vots a favor de la moció, del segon punt? Vots a favor del segon punt de la moció? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

I en darrer lloc, el tercer punt de la proposta de l’acord. 

Vots a favor del tercer punt? 
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Vots en contra? 

Abstencions? 

D’acord. 

VOTACIÓ del primer punt:  

Sotmès a votació el primer punt de la moció, és aprovat per unanimitat dels 
assistents. 

Vots a favor: 

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

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

 

VOTACIÓ del segon punt:  

Sotmès a votació el segon punt de la moció, és desestimada per majoria absoluta 
dels assistents. 

Vots en contra: 

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC, senyora Concepció Veray Cama. 

 

VOTACIÓ del tercer punt:  

Sotmès a votació el tercer punt de la moció, és aprovat 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 Teres 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 PPC, senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció:  

Grup Municipal C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vázquez 
Rodríguez 

 

 

2. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  d'ERC-MES  per  desencallar  el  Pla 
Especial de les Pedreres i el seu Programa d'Acció Social. 
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La següent proposta es desestimada conforme el que estableix l’art. 97 del Reial 
Decret 2568/1986 de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

La  Junta  de  Govern  Local,  en  sessió  de  8  de  novembre  de  2013,  va  aprovar 
inicialment  el  Pla  Especial  de  les  Pedreres  com  a  eina  per  a  l'ordenació  i 
delimitació dels diferents usos i activitats dels espais oberts de la muntanya de les 
Pedreres. El PE va ser aprovat provisionalment en la sessió plenària del 13 d'abril 
de 2015. 

Posteriorment, en data de 15 de juliol de 2015, la Comissió Territorial d'Urbanisme  de 
Girona de la Generalitat de Catalunya va manifestar unes observacions i requeriments 
que el Consistori va incorporar al redactat del PE de les Pedreres, obtenint un text 
refós que el Plenari de la ciutat ha d'aprovar. 

Tres  anys  després  de  l'inici  de  la  tramitació  del  Pla,  i  nou  mesos  després  del 
darrer esglaó d'aquesta tramitació –el dictamen de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme–, l'equip de govern no ha proposat encara en seu plenària l'aprovació del 
text refós del PE. 

Tampoc ha presentat el Programa d'Acció Social, que és "indispensable" i "previ" al   
desplegament del propi Pla –així ho expressa literalment el document urbanístic–, 
doncs no es pot recuperar aquell espai per al conjunt de la ciutat fins que no es doni 
una alternativa social i habitacional clara i justa als habitants de la zona, acceptada per 
les parts. 

Per abordar aquesta doble problemàtica, la de recuperar l'espai de les Pedreres com 
a parc urbà d'ús públic per a l'ús i gaudi ciutadà, així com per donar conseqüentment 
una solució social i habitacional als habitants de la zona, portem a aprovació d'aquest 
Plenari: 

1. Que es porti a aprovació d'aquest Plenari en un termini màxim de dos mesos 
l'aprovació del text refós del Pla Especial de les Pedreres, així com el Programa 
d'Acció Social que li ha de ser adjunt. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs, senyor secretari, 
passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria la moció número 12, que 
presenta el Grup Municipal d’Esquerra - MES, respecte al Pla de les Pedreres i el seu 
programa d’acció social. 

Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
com tothom sap, les Pedreres són un espai molt important a la ciutat de Girona, tenen 
un gran valor paisatgístic i hi ha un interès compartit per recuperar aquest espai.  

En una part de les Pedreres, concretament a la Torre Alfons XII, hi viuen més de dues-
centes persones, gironins i gironines, són els nostres veïns, i aquestes persones estan 
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en una situació irregular. I són persones que tenen tot el dret de trobar per a ells i per a 
les seves famílies una solució habitacional i social. 

La nostra moció té un únic punt –per tant, no hi haurà problema de votar separat o no– 
té un únic punt i aquest punt engloba el pla urbanístic i el pla social. Per què un únic 
punt amb els dos plans? Perquè per nosaltres són inseparables, els dos plans són 
dues cares de la mateixa moneda i tenim un gran interès que se solucionin alhora. 

Som molt conscients i valorem moltíssim la feina que s’està fent des de la taula de 
seguiment del pla social, tota la feina que fan tots els agents que hi participen. Hi 
donem un total recolzament i estem convençuts, sabem que fan una feina molt, molt 
ben feta. 

Pel que fa al pla especial, a l’urbanisme, el cert és que fa tres anys que aquest 
Ajuntament el va aprovar –tres anys–, la Junta de Govern el va aprovar, i fa nou 
mesos que està fet i aprovat el dictamen de la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat. 
I això sí que ens sembla un retard injustificable, aquest retard que hi ha per portar a 
ple aquest pla. 

Què demanem en aquesta moció? Doncs, demanem senzillament que es posi fil a 
l’agulla, que es posi per escrit tot el que ha fet aquesta taula de seguiment que està 
treballant el pla social: que es posi per escrit la calendarització d’aquest pla, les 
propostes de futur, tots els avenços que hi ha, és a dir, que es desencalli. 

Som conscients que aquests avenços i aquests acords poden canviar amb el temps, 
però volem simplement, estem oberts que aquests avenços i aquests acords puguin 
canviar. De la mateixa manera que tot i que la moció diu que volem que això es faci en 
el termini de dos mesos, però si es tracta de fer fàcil la feina de la taula, sabem que la 
taula s’ha de reunir al mes de juny, doncs, podem esperar perfectament després 
d’aquesta reunió del juny, és a dir, dos mesos, tres mesos, quatre mesos. Evidentment 
que no ve d’aquí. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres donarem 
suport, senyora Roca, a la moció. I la veritat és que seré molt breu. 

Jo puc subscriure totes les paraules de la intervenció que ha fet la senyora Roca; 
també dir-li –i jo crec que vostè em donarà la raó, perquè ha assistit a les mateixes 
juntes de portaveus que jo d’aquesta legislatura en curs– que el Govern precisament si 
no ha portat el pla especial en aquest plenari era perquè tots els grups de l’oposició li 
dèiem que si no els portava tots dos junts no li donaríem suport. I, per tant, abans de 
perdre una votació, doncs, l’ha reservat. 

Per tant, a mi el que em preocupa és aquesta lentitud a l’hora de plantejar-nos el pla 
social, no? Perquè el Govern sap que el dia que ens els porti tots dos junts, doncs, 
segurament tindrà el suport de la majoria de grups. 

Sí que és veritat que la taula està fent una molt bona feina; també és veritat, doncs, 
que els veïns diuen que les coses s’han de fer a poc a poc, que no ens precipitem. I 
possiblement, aquests dos mesos que posen a la seva moció, si poden ser quatre…, 
no, poden; si han de ser quatre o han de ser sis, jo també penso que tots hauríem 
d’obrir-nos, no? Vostè mateixa ho ha dit en la seva intervenció i, per tant, no insistiré 
més. 
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Nosaltres hi donarem suport perquè el que és la idea i l’important és que ho 
compartim: és un pla especial que porta molt de temps pendent, crec que tots en som 
conscients. És un pla especial que –com deia la senyora Roca– no tindria sentit si 
l’aprovéssim i ens el presentessin sense la part social d’aquest pla; són un tot, eh? 
Dos parts, però un tot. I, per tant, en aquest sentit penso que aquesta moció, que 
espero que surti aprovada, sigui simplement un compromís més de totes les forces 
polítiques de dir que tenim present aquest tema, que l’hem de prioritzar i que tots 
volem treballar-hi. I sota la premissa que per mi és més bàsica, que és el de l’acord i el 
consens per tirar-ho endavant amb com més recolzament millor, no?, perquè és un 
tema prou important a la ciutat, tant el pla especial com a tal, pel valor de les Pedreres, 
que ens deia la senyora Roca, però sobretot la part social, per la realitat que tots 
sabem que existeix i que tenim en aquesta zona de la ciutat.  

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Les Pedreres és un dels 
barris més atípics de la ciutat, tant des del punt de vista residencial com paisatgístic. Si 
hi han barris importants, des de Ciutadans entenem que el de les Pedreres és un dels 
que més ràpida i definida ha de ser la seva millora i remodelació. Per aquest element 
d’adequació urbanística i paisatgística, no són mesures que es puguin demorar més 
en el temps. 

La Junta de Govern Local va aprovar fa més de dos anys i mig el pla especial; no es 
pot dir que sigui un acord de govern diferent, sinó que és el mateix partit de 
Convergència i Unió qui no porta a terme compromisos que ells mateixos van agafar 
amb la ciutat.  

Feta tota la feina a nivell administratiu i tècnic, entenem que ja és hora de posar-se a 
treballar de nou per seguir amb el procés de modernització d’un barri tan nostre com 
és les Pedreres.  

Per justícia i responsabilitat respecte a allò que ja va ser aprovat, el meu grup està 
totalment d’acord a desencallar el Pla especial de les Pedreres i, per tant, nosaltres 
avui recolzarem la seva moció. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, reiterar, diguéssim, el que ja 
han expressat els altres grups, que, evidentment, nosaltres sempre hem entès que no 
es podia tirar endavant aquest Pla especial de les Pedreres sense un programa 
d’acció social. 

Insistir també que aquest programa d’acció social no entenem que sigui només un 
tema de reubicació, creiem que va molt més enllà: evidentment, les problemàtiques 
que afecten les persones que viuen actualment en aquesta zona que s’ha de…, i que, 
per tant, s’haurien de reubicar o se’ls ha de buscar una solució, en qualsevol cas, 
doncs, tenen altres necessitats i, per tant, s’ha d’abordar de manera integral, el 
plantejament d’aquest pla social. 

Per tant, això era un requisit i ho continua sent. Entenem que s’han fet passos. És cert 
que hi ha aquesta taula que s’ha anat reunint, però ens sembla que ara que se’ns 
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demani o que es digui que es necessita més temps és una mica trampós. És una mica 
trampós perquè aquest pla es va aprovar inicialment el novembre del 2013, per tant, 
d’això fa un temps, llavors, el que passa és que no s’ha fet la feina com s’havia de fer. 
El que passa és això. I, llavors, ara que se’ns demani més temps o que es digui que 
necessitem temps… Ja ho entenc, ja entenc que és cert que es volen fer bé les coses, 
ja li ho comparteixo, si és aquest l’esperit, ja li ho comparteixo, però, és clar, em 
sembla una mica trampós. Perquè nosaltres ja llavors el 2013 vam fer èmfasi en la 
necessitat d’aquest pla especial, d’aquest programa d’acció social. Hi vam fer èmfasi, 
quan es va aprovar inicialment, ja vam dir-ho, que era un requisit indispensable. 
Llavors ho vam voler tirar endavant i dos anys després, doncs, quan arriba, no?, al cap 
de nou mesos que hagi arribat ja la possibilitat d’aprovar-ho, resulta que ara 
necessitem més temps. Evidentment, el temps que faci falta per fer bé les coses, però, 
clar, em sembla que aquesta no és la dinàmica, i que s’ha d’intentar evitar aquesta 
manera de fer. 

Llavors, sí que els demanaria, en qualsevol cas, que… Nosaltres votarem a favor 
d’aquesta moció. I sí que demanaria que durant aquest temps ens mantinguin 
informats, doncs, de la feina que es va fent per també poder tenir elements de poder 
decidir si aquesta feina s’està fent o no s’està fent. 

És cert que ens van fer arribar –i avui li ho he expressat precisament a la senyora 
tinenta d’alcalde–, arran de la nostra…, quan vam advertir que nosaltres no 
aprovaríem aquest pla especial si no era amb aquest programa d’acció social, llavors 
ens van fer arribar les actes, i en tenim constància. Sí, sí, va ser en aquest moment, no 
les havíem anat rebent, en el seu moment no les havíem anat rebent, va ser llavors 
que ens les van fer arribar. 

I, per tant, doncs, agrairíem que ens mantinguin informats de tota la feina que es vagi 
fent. I entenem que és un tema prioritari, que s’ha de fer bé, i per tant, d’acord, però sí 
que ens sembla que és una mica trampós que ara s’intenti allargar, quan de temps n’hi 
ha hagut i n’hi ha hagut molt. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies, alcaldessa. Com saben vostès i 
han expressat, aquest és un tema delicat. Li haig de dir, senyora Roca, que no entenc 
en absolut l’oportunitat de presentar la moció en aquest moment. Vostès saben també, 
com nosaltres coneixen que ja fa algunes setmanes quan es va intentar portar a ple el 
pla urbanístic, perquè ens entenguem, eh?, l’especial, vàrem acordar tots que sense 
pla social no es podia aprovar el pla especial. Per tant, no entenc per què ara aquestes 
presses. 

I com en altres mocions he dit que podia compartir el fons, però que s’havia de 
treballar la forma, d’aquesta moció li haig de dir, senyora Roca, que no comparteixo 
res, ni els fons ni la forma, que em sembla inoportuna en el temps. Que vostè sap que 
ha generat inquietud entre les persones que estan afectades per aquesta problemàtica 
des que es va conèixer la presentació d’aquesta moció. Que li puc dir que avui 
l’alcaldessa i jo mateixa ens hem reunit no només amb els afectats, sinó amb els 
interlocutors que estan treballant en aquesta comissió. Perquè escolti una cosa: els 
que estem demanant més temps no som nosaltres, són els afectats i els interlocutors. I 
si alguna cosa, algun encotillament no convé a tot aquest procés és precisament que 
algú hi posi presses. Per això li dic que no comparteixo absolutament res d’aquesta 
moció.  
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El que intento aprofitar és que tots sí que estem d’acord que pla social i pla especial 
s’han d’aprovar de manera conjunta, però tingui ben clar que des d’aquesta regidoria 
el que no es farà segur és manar la pressa a aquesta comissió de treball. 

I que sí, efectivament, informarem els grups municipals dels avenços que vagi fent. 
Però si volen ajudar a una bona finalització d’aquest procés, els demano temps, els 
demano que deixin que els interlocutors, els afectats i els representants de l’equip de 
govern de les diferents àrees implicades en puguin parlar de manera tranquil·la i sense 
polititzacions. Perquè com vostès saben, hi ha persones que tenen drets adquirits. 

S’està tenint una contundència molt clara que no hi hagi noves construccions, i per 
tant, tindran informació puntual del que es vagi determinant i acordant en aquesta taula 
–no pateixin–, però permetin que els interlocutors i els afectats treballin amb aquest 
clima de diàleg i de calma. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora 
Paneque. Sí que per al·lusions el vicealcalde senyor Berloso volia fer un aclariment.  

Senyor Berloso… 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Pèlach, 
segurament vostè no deu tindre ocasió de llegir-se els informes que des del mes de 
setembre mensualment s’editaven. I allà hi ha les actes, vull dir, cada vegada que hi 
ha hagut alguna reunió, que és cada dos mesos, hi ha les actes. I no ha sigut a petició 
de vostè, sinó que des d’aquell moment que s’ha fet l’informe mensual han anat 
apareixent allà. I aquesta informació, a més a més, està penjada en el web de 
l’Ajuntament. Si no es llegia, vull dir, en paper el que se li donava, ho pot consultar al 
web de l’Ajuntament. 

Per tant, li agrairia, vull dir, que no digui allò que no és. 

Gràcies. 

(La senyora alcaldessa dóna para la paraula a la senyora Maria Mercè Roca.) 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Miri, nosaltres presses 
cap, però les coses s’han de fer i les coses no poden ser eternes. 

I pel que fa a la inquietud que vostè diu que ha generat aquesta moció en els veïns, 
home, el que jo crec que fa inquietud és que hi hagi un problema a sobre de la taula i 
que es vagi demorant. Això sí que realment fa inquietud. 

Nosaltres el que volem és desencallar-ho i buscar una solució definitiva. I jo mateixa li 
he dit: la moció diu dos mesos; quatre, és igual, quatre, cinc. (Veus de fons.) Home, sí, 
però les coses s’han de solucionar, senyora Paneque. És clar, si vostè em diu sis, ja 
seran vuit, eh?, tampoc no podem fer-ho amb uns marges tan amples, eh? 

I hem dit que valorem molt la feina que fa la taula. Ells mateixos ens han dit que van a 
un ritme una mica lent, que les coses han de tenir un final. I a vegades les coses van 
més de pressa si se sap que les coses s’han d’acabar i que hi ha una data de 
caducitat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Una reflexió 
abans d’acabar, abans de passar a votació: sí que permetin-me, perquè és que hem 
tingut la reunió aquest matí –com ja ha esmentat la tinenta d’alcalde–, i sí que és cert 
que pressa no se’n mana ni una; és més, demanen tranquil·litat.  
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És un tema molt complex i, per tant, de cap manera ens sentim des del Govern, de cap 
de les àrees, impel·lits a complir determinats terminis: el que volem fer és fer les coses 
ben fetes i fer les coses al màxim de consensuadament possible. I és la voluntat que 
tenim i és com ho farem. I, per tant, ni dos ni quatre ni sis; els que calgui. Si són dos, 
millor, i si són tres, també. I la qüestió és arribar a un final òptim d’aquesta situació. Fa 
cinquanta anys que estem així, cinquanta. Sincerament, del que es tracta aquí és 
d’aconseguir la solució òptima. 

Passaríem a la votació, si us plau. 

Vots a favor de la moció? 

Abstencions? 

Vots en contra? 

Sr. secretari: Es rebutja, per tant, la moció presentada per Esquerra Republicana per 
desencallar el Pla especial de les Pedreres i el seu programa d’acció social amb els 
vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots a favor 
dels grups municipals d’Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, per dos membres, i 
Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre. 

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

 

VOTACIÓ 

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

Vots en contra: 

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

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

Vots a favor: 

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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13. Moció que presenta el grup municipal del PPC referent al Pla Estratègic de 
la ciutat de Girona 2016-2020. 

La següent proposta es aprovada amb una esmena inclosa d’acord amb allò que 
estableix l’art. 97 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals. 

ANTECEDENTS 

Fa temps que des del Grup Municipal del PPC reclamem i demanem la creació d'un 
instrument de planificació estratègica que defineixi la visió del que ha de ser la nostra 
ciutat l'any 2020 així com les línies d'actuació a seguir durant els propers anys i la 
missió que hi ha de tenir aquesta administració per tal d'aconseguir fer-ho realitat. A 
dia d'avui però, malgrat se'n parla molt, aquest instrument no existeix i per tant la ciutat 
de Girona segueix sense tenir un Pla Estratègic de Ciutat que englobi les mesures i 
accions a desenvolupar en els diferents àmbits i sectors, tant per part de 
l'administració per si mateixa com d'aquesta de manera conjunta i en col·laboració 
amb el sector privat i el teixit associatiu, que ens permetin avançar cap a la ciutat que 
volem que sigui Girona d'aquí a 5 anys. 

Creiem que l'elaboració d'aquest Pla Estratègic no es pot demorar més perquè és ara 
ja massa sovint que hom té la percepció de que en aquesta ciutat funcionem a 
batzegades i que moltes de les accions o mesures que es prenen són fruit de la 
improvisació i no d'una planificació pensada i reflexionada sobre allò que necessita la 
ciutat i la seva ciutadania. 

És per això que pensem que cal posar-nos a treballar-hi de manera immediata i que 
tots, administració i societat en general, ens comprometem de manera activa en 
l'elaboració d'aquest Pla que no ha de ser única i exclusivament un projecte de 
l'administració sinó que ha de ser compartit amb la ciutat en general i ha de comptar 
amb la complicitat dels diferents sectors, tots ells tenen molt a aportar-hi, per tal que 
aquest sigui uns instrument eficient que ens permeti avançar col·lectivament cap a un 
futur que millori el benestar de tots els gironins i gironines. 

En el Ple d'aquest ajuntament, en els últims mesos, s'han aprovat diferents mocions en 
les que es reclamaven Plans Estratègics per a sectors concrets, com per exemple 
Esports o Cultura, i en aquest sentit des del Grup Municipal del PPC no volem que 
s'interpreti que el Pla Estratègic de Ciutat que plantegem i demanem en aquesta moció 
suposa la no elaboració d'aquests plans concrets, al contrari, el plantegem com un Pla 
matriu i transversal que serveixi de guia i de full de ruta també alhora de desenvolupar 
els Plans Estratègics sectorials necessaris a la nostra ciutat com poden ser els 
esmentats anteriorment però també el Pla Estratègic de Turisme i Comerç, molt 
necessari a la nostra ciutat i que aprofitem per insistir que, un cop elaborat i aprovat el 
Pla Estratègic de Ciutat, s'iniciï la seva definició i redacció. 

Per tot lo exposat el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple 
d'aquest ajuntament l'adopció dels següents  

ACORDS: 
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PRIMER.- Que es prioritzi l'elaboració del Pla Estratègic de la ciutat de Girona per tal 
que aquest pugui ser aprovat quan abans i es pugui començar a dur a terme i 
desenvolupar durant l'any 2017. 

SEGON.- La creació, abans del mes de setembre d'enguany, del grup de treball 
encarregat d'elaborar el Pla Estratègic Ciutat de Girona 1a. Fase per tal que es posi a 
treballar de manera immediata. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt 13 de l’ordre 
del dia, que és una moció que presenta el Partit Popular de Catalunya referent a un pla 
estratègic de ciutat de Girona. 

Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula pel Sr. alcalde-president de conformitat amb l’article 94 del 
Reglament d’organització dels Ens Locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de 
novembre). 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, tots tenen la 
moció i, per tant, l’exposició de motius. A més, jo crec que si d’un tema m’han sentit 
reiteradament parlar en aquest plenari i durant també, doncs, molt de temps, en els 
últims cinc anys moltíssim, és d’aquest pla estratègic que necessita la ciutat de Girona 
com a instrument de planificació estratègica –com diu la seva pròpia paraula– i que 
defineixi quina és la ciutat que volem tenir d’aquí poden ser deu anys, poden ser cinc. 
Nosaltres dèiem cinc anys, perquè crèiem que era molt raonable. I, per tant, marcar les 
línies a seguir i d’actuació per aconseguir que aquella Girona que definíem que volíem 
tenir els propers cinc anys, doncs, fos una realitat i fos possible. 

La veritat és que a la legislatura passada, en els primers mesos d’alcaldia del senyor 
Puigdemont i arran d’un acord de cartipàs a tres bandes –en aquell cas, Convergència 
i Unió, Partit Socialista i Partit Popular, i així va ser acordat i pactat el primer cartipàs 
del senyor Puigdemont–, doncs, es donava i es posava sobre la taula la importància 
d’aquest pla estratègic, que després vam veure que quedava en res i que no es 
complien aquells compromisos en aquells moments adquirits. 

Començàvem aquesta nova legislatura l’any 2015 amb el nou compromís sobre la 
taula, dient que sí que aquesta vegada sí que es duria a terme. Bé, l’alcalde ha 
canviat, ja no hi ha el senyor Puigdemont, ara hi ha la senyora Madrenas; a la senyora 
Madrenas no crec que li sorprengui tampoc la insistència del meu grup amb relació i 
entorn a aquest tema, i d’aquí aquesta moció. 

Aquest pla estratègic no vol substituir en cap cas els plans sectorials que creiem que 
pot necessitar la ciutat i que fins i tot algun d’ells ha estat aprovat a través d’alguna 
moció en el plenari d’aquest Ajuntament. Així, doncs, crec que ha sortit aprovat que 
s’ha de fer el Pla estratègic de cultura, el Pla estratègic d’esports, no? Alguns s’han 
aprovat a través de mocions de diferents grups municipals, grups que abans estaven a 
l’oposició ara estan al Govern o grups que encara estàvem a l’oposició i seguim a 
l’oposició. 
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Llavors, aquest pla estratègic de ciutat no vol substituir els plans sectorials, sinó que 
vol ser el paraigua, no? –el paraigua–, que englobi, doncs, tots aquests plans 
estratègics sectorials que després s’han d’anar desenvolupant, no només el de cultura 
i el d’esports que està aprovat que es facin, sinó també aquell del qual m’han sentit a 
parlar en moltes ocasions que és el de turisme, comerç i cultura. 

Nosaltres dèiem, que aquest sí que sempre havíem dit i havíem demanat –i crec que 
en això el Govern no deu haver canviat d’opinió–, que s’havia de fer i tirar endavant a 
través de l’Agència de Promoció Econòmica. Que se’ns va demanar temps, perquè 
tenia només un any de vida en el moment aquell en què el demanàvem, i per tant, vam 
donar temps. I com han pogut veure, no hi hem insistit presentant mocions.  

Però sí que creiem que el pla estratègic de ciutat, que és el que ha de donar empara a 
tots els plans sectorials, doncs, va quedant relegat –va quedant relegat–, no es porta a 
terme i creiem que és bàsic si realment –si realment– ens creiem que definir la ciutat 
que volem els propers cinc anys a tots els nivells, a nivell econòmic, a nivell social, a 
nivell convivencial, a nivell de cohesió, si volem realment definir la ciutat que volem 
què millor que aquest pla estratègic, aquesta eina o aquest instrument de planificació 
estratègica perquè ens ajudi a tirar endavant.   

Massa sovint no només els grups de l’oposició, sinó també molts ciutadans gironins, 
ens traslladen la sensació que tenim un govern que funciona a batzegades, que es 
prenen decisions improvisades sobre allò que va sorgint, però que no tenen una línia 
d’actuació que segueix o que busca, no?, arribar a l’objectiu final d’aconseguir una 
cosa concreta. 

Creiem que possiblement en alguns temes no és tant la percepció que es pot tenir, i jo 
també ho dic, saben que sempre he reconegut ni tot es fa bé ni tot es fa malament des 
d’un govern, això ja saben que jo sempre ho he dit, però sí que és veritat que si 
tinguéssim aquest pla estratègic, moltes vegades podríem traslladar a la ciutadania 
donant-hi més difusió, més promoció, explicant-los-el, que no tinguin la sensació que 
funcionen a batzegades. Perquè estaria molt clar quin és l’objectiu final a què volem 
arribar i, per tant, quines són les línies estratègiques i les accions a seguir. 

Acabo. Sí que possiblement em puguin dir que tenen un pla de govern, i els ho 
respecto i hi estic totalment d’acord, però el pla estratègic del qual parlem no té res a 
veure amb un pla de govern, sinó que és una cosa més àmplia que està per damunt 
dels colors polítics i de les ideologies polítiques dels grups representats aquí, i el que 
vol és marcar unes línies que després, evidentment, cada govern en funció del seu 
projecte i del seu pla de govern, doncs, en desenvoluparà unes abans, unes després, 
unes d’una manera, unes d’una altra. Però sí tenim clara i consensuada quina Girona 
volem el 2020, estic convençuda que si tinguéssim aquest pla estratègic, doncs, les 
coses anirien molt millor en diferents sectors i àmbits de la ciutat. 

Per tant, jo demanaria al Govern –que m’ha traslladat el seu portaveu que no donaran 
suport a la moció, cosa que he de dir que m’ha sorprès i m’ha sorprès molt sobretot 
que el Partit Socialista, que ara forma part del Govern, perquè sempre havia sigut un 
defensor d’un pla estratègic– que «recapacitessin», rectifiquessin la seva decisió i ens 
ajudessin a tirar-la endavant. I si fa falta canviar els terminis que la moció posa, jo estic 
oberta a canviar terminis. Perquè hi torno a insistir com abans, no és un problema de 
terminis; de voluntat política i de tirar-ho endavant perquè sigui una realitat com més 
aviat millor. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. El meu grup considera 
fonamental l’elaboració sistemàtica de plans que cobreixin un mínim de deu anys en 
temes de ciutat. És per aquest punt que considerem interessant la moció que avui ens 
presenta el Partit Popular. 

Els acords consensuats per tots els grups municipals ens poden donar una línia de 
treball única i definida no només per a una legislatura, sinó per a almenys un mínim de 
dues legislatures i mitja. 

L’elaboració d’aquests plans dóna estabilitat i previsibilitat al funcionament de 
l’Ajuntament dibuixant un escenari de futur que transcendeix partits i actituds de curt 
termini.  

Un cop l’Ajuntament de Girona sembla tenir una alcaldessa estable per a un període 
de temps determinat després de tots aquests mesos d’inestabilitat institucional i 
d’alcaldia, ja ens podem posar tots a treballar en aquest pla transversal que lligui des 
dels temes socials a urbanístics, culturals, històrics o de turisme, per esmentar algunes 
de les àrees importants que necessiten estabilitat, previsibilitat i equilibri. 

Des de Ciutadans entenem el paper que de moment ens toca jugar, el d’oposició, i que 
és l’Ajuntament i l’equip de govern qui marca el pas del present. La feina conjunta i 
consensuada entre govern i oposició són esforços i tasques necessàries, doncs, 
millora la representativitat democràtica, marca línies d’actuació generals, planteja 
escenaris de futur i prepara la ciutat per a la propera dècada. 

L’objectiu del pla estratègic dota l’equip de govern de més legitimitat i emmarca la 
política de l’Ajuntament en un escenari de consens i de millores comunes a l’hora de 
comprometre tots els integrants en polítiques estables i en horitzons visibles i a l’abast 
de la ciutat, amb l’esforç dels diferents grups municipals. 

Des del Grup Municipal de Ciutadans votarem sí a aquest Pla estratègic de ciutat 
proposat per la senyora Veray, tot considerant que l’escenari 2016-2020 ha de ser una 
primera fase dintre d’un escenari temporal més ambiciós, 2016-2025. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Com aquest 
grup fa política i no es posa, diguéssim, a fer temes personals, defensaré aquesta 
moció, que votarem a favor de la moció, malgrat, doncs, com dic, les apreciacions que 
ha fet abans la portaveu del Partit Popular, perquè nosaltres anem més enllà dels 
temes personals i ens preocupa la ciutat. 

Dit això, votarem a favor de la moció perquè en la definició de l’estratègia de la ciutat 
nosaltres sempre hi hem sigut, sempre hem defensat que eren necessaris els plans 
estratègics en l’àmbit general i també en l’àmbit sectorial. I perquè hem dit, i ho 
refermem, que aquest equip de govern –que avui el Partit dels Socialistes de 
Catalunya li dóna suport, però que ha sigut un equip de govern format per 
Convergència i Unió– ha governat bàsicament a partir de rodes de premsa, a partir de 
propostes comunicatives, d’ara ve això, ara ve això altre, però en cap cas a partir 
d’una estratègia clara, definida o, si més no, comunicada i debatuda amb la ciutadania 
i amb la resta de grups municipals. No s’ha fet, no se’ns han donat els espais per fer-
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ho, nosaltres ho hem anat reclamant. I, per tant, doncs, creiem que aquesta 
proposta…  

I nosaltres demanaríem a la senyora Concepció Veray que no es mogui en els seus 
terminis, que mantingui els terminis, perquè la proposta és suficientment important 
perquè ara no baixi del burro, sinó que el que faci precisament és aconseguir que tiri 
endavant una proposta que sigui clarament que es necessita al més aviat possible 
aquest pla estratègic de la ciutat de Girona.  

I, evidentment, nosaltres sí que volíem dir que no és que coincidim plenament en tot: 
segurament la definició d’aquest pla estratègic, nosaltres l’haguéssim situat no ara, 
aquesta proposta que vostè fa ara l’haguéssim fet o la defensàvem fer-la al principi de 
mandat, que és quan més sentit fer aquest pla estratègic.  

També en l’elaboració ens hagués agradat que sortís en els punts que tindria una 
vessant molt més participativa i col·laborativa, que no veiem que surti enlloc aquesta 
manera de definir. 

I també, doncs, nosaltres haguéssim…, perquè a vegades el discurs del PP s’acaba 
en allò que és el pla estratègic en l’economia, no?, i en l’ocupació. Ells en parlen i 
nosaltres també en parlem, i està molt bé. Però que vagi molt més enllà i afecti altres 
temes, com l’ambiental, com el cultural, com molts d’altres, com el social, com 
l’educatiu, que en l’exposició de la senyora Veray no s’han esmentat. Però que creiem 
nosaltres també que seria bo que en parléssim en aquest pla estratègic. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. L’hem trobada molt positiva. 

També nosaltres pensem que fa falta un pla estratègic, l’hem trobat a faltar moltes 
vegades. Pensem que en una ciutat s’ha de treballar paral·lelament la immediatesa, 
però també la ciutat s’ha de pensar en el futur, a deu, a quinze o a vint anys vista. 

Nosaltres quan vàrem negociar els pressuposts amb l’equip de govern anterior vàrem 
aconseguir el vostre compromís de fer plans estratègics en cultura, en comerç i en 
turisme. I, a més a més, aquí, presentat pel meu partit, havíem fet un pla d’esports, 
que havia defensat el senyor Pere Albertí, que ens consta que s’està ja tirant 
endavant.  

Per tant, ple suport a aquest pla estratègic de ciutat que vostè demana; per nosaltres 
és com una mena de camí mare –vostè en diu paraigua, eh?–, que hauria d’aixoplugar 
i de dinamitzar també tots els altres plans sectorials. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyora Roca. El senyor 
Ribas, si us plau. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Senyora Veray, jo li 
voldria fer una reflexió: és que en un principi té tota la raó, va haver-hi un compromís 
ara ja fa força temps en el cartipàs que definiríem un pla estratègic, si bé també li he 
d’indicar que a mesura que un s’incorpora al Govern i descobreix, doncs, tota la tasca 
que ha de fer se n’adona que primer cal estudiar molt en profunditat. I en aquest Ple 
s’ha parlat que en àmbits sectorial, que vostè hi ha fet referència, calia tenir molta més 
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informació a fi i efecte de poder fer una diagnosi que realment ens permetés afrontar la 
definició d’un pla estratègic, que entenem en el moment actual que ha d’anar molt més 
enllà de cinc anys i que potser ha de ser un pla estratègic a deu anys vista, en el qual 
es pugui analitzar amb profunditat cada un dels sectors o cada un dels diferents 
departaments que configuren l’Ajuntament. 

En aquest sentit, cada un dels departaments han anat treballant. Els tècnics estan fent 
l’anàlisi pertinent a fi i efecte de poder definir el pla estratègic de cada un dels sectors, 
però, evidentment, treballant transversalment totes i cadascuna d’aquestes àrees a fi i 
efecte de poder obtenir un document que vostè està reclamant, que és aquest pla 
estratègic de caràcter general a deu anys vista. 

En aquest benentès, jo el que li demanaria com a portaveu en aquest moment és el 
no-encotillament temporal de la proposta que vostè fa. Ja sé que ara el senyor Lluc 
Salellas dirà: «Ja em suposava que aniria per aquí.» Però sí que li demanem aquest 
no-encotillament temporal amb la finalitat del que dèiem abans fa un moment en 
l’anterior moció: deixar treballar tècnicament, deixar elaborar les anàlisis que 
corresponen a cada un dels sectors. I que en ambdós propostes, que li votaríem 
afirmativament si així ho manifesta, no, doncs, encotilli en el fet de tindre finalitzat 
aquest pla estratègic l’any 2006 i tampoc la configuració…, 2016 –perdó–, i no tindre la 
configuració d’aquesta creació d’aquest grup de treball que ha de també col·laborar en 
l’elaboració del mateix. 

Si tenim aquesta llibertat de tempo, li ben asseguro que en els propers mesos podrem 
tindre tant aquest grup de treball com les eines suficients per poder definir aquest pla 
estratègic de futur. I estic ben segur que entre tots podrem elaborar-lo amb una mirada 
–com li deia– molt més àmplia temporalment, no només de cinc anys, sinó de deu 
anys vista. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Ribas. 
Senyora Veray, sí, endavant. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Abans d’entrar en 
la moció, una cosa, senyor Salellas: està segur que no és vostè que ha ficat temes 
personals? Perquè jo no sé el senyor Soria què hi té a veure en aquest plenari, i ho ha 
tret vostè. Jo en la meva intervenció no he parlat de ningú més enllà de la moció que 
vostès presentaven que era sobre el 9N. Per tant, abans de fer certes intervencions 
previngui vostè si li poden fer una resposta que el posi en el compromís que l’ha posat. 

Dit això, la moció: miri, senyor Ribas, començaré… Als altres jo vull agrair el suport 
expressat per la resta de grups. I, efectivament, nosaltres plantejàvem, sempre havíem 
plantejat un pla estratègic a deu anys, i, per tant, el 2026. Però em va semblar que 
potser una primera fase o acotar-ho en una primera fase, fins al 2020 podia ser molt 
més assumible per tothom perquè no em diguessin que jo anava massa lluny o que 
«abarcava» massa legislatures. 

Escolti, si em vaig equivocar i, al contrari, vostès veuen millor que l’ampliem a deu 
anys, escolti, nosaltres encantats de la vida; al contrari, és que és el que a mi 
m’agradaria, que planifiquéssim la ciutat a deu anys vista. 

I amb relació al no-encotillament temporal, miri, jo prefereixo que surti endavant la 
moció que no que no surti endavant la moció. I, per tant, si hem d’arribar a un acord i a 
un punt de trobada amb relació als terminis, jo estic disposada… Tampoc em demani 
que ho deixi del tot obert. Podem agafar el compromís de crear aquest grup de treball 
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com a molt tard a final de semestre d’aquest 2016, per al setembre començar a 
treballar amb el grup de treball. O anar-nos-en a l’estiu com a mínim amb el grup de 
treball creat i el setembre poder-nos posar a treballar, perquè, si no, les coses 
s’allarguen molt en el temps. 

Vostè me diu no a l’abril, però, escolti’m, doni’m aquest marge que el setembre ens 
puguem posar a treballar.  

I jo ja sé que pot sonar molt precipitat que es digui a final del 2016, però abans la 
senyora Roca deia una cosa: a vegades s’han de posar terminis o dates perquè la 
gent s’espavili i es motivi una mica més, no? 

Escolti, ja sé que segurament a final del 2016 no el tindrem acabat i possiblement 
siguem tots que diguem: «No, no, seguim treballant una mica més, no?» Però és el dir: 
«Escolti, agafem un compromís.» Per tant, escolti, jo si vostès agafen el compromís 
que com a molt tard el setembre es pot ficar a treballar aquest grup de treball, perquè 
voldrà dir que l’hem creat abans de marxar a l’estiu, jo ho estaria disposada…, perquè 
el que m’interessa és que el pla estratègic es faci.  

Senyor Salellas, i tant, a principi de legislatura, si jo fa cinc anys que espero el pla 
estratègic. Tenia el compromís del senyor Puigdemont; no el va complir. Però el 
senyor Puigdemont ja no hi és i, per tant, jo ara demano el compromís de la nova 
alcaldessa i del nou equip de govern. I si aquest compromís ha de venir perquè jo 
modifiqui una mica aquest termini amb relació sobretot a la creació del grup de treball, 
que és el que marcava més una cosa amb més immediatesa, ho faig, perquè –com 
dic– a mi el que m’interessa és que aquest pla estratègic es faci, tiri endavant i que el 
compromís del Govern hi sigui. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Senyora Veray, a mi…, 
bé, a l’equip de govern ens sembla totalment positiva la proposta que fa, és a dir, que 
en el primer semestre estigui definit aquest grup de treball. 

I entenem que ha de ser aquest mateix grup de treball el que es marqui els objectius 
temporals, perquè són ells que veient la documentació que tenim, veient els treballs 
que han desenvolupat els tècnics en si mateix, són els que podran determinar en millor 
mesura aquest escenari que vostè planteja en el primer punt de quan entregar el 
mateix pla estratègic. Si ho veu així, jo entenc que el convenient és fer aquest grup de 
treball, veure el que tenim, treballar sobre això, i –com deia vostè fa un moment– serà 
justament la gent que conforma aquest grup de treball la que definirà quan podrem 
tindre aquest document enllestit i poder-lo presentar. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Podem, secretari, fer una esmena… Sí? 
D’acord. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): És el que ara proposava el 
secretari. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): No, jo deia, en el primer punt, si els sembla: 
«que es prioritzi l’elaboració del pla estratègic de la ciutat de Girona» –suposo que el 
«que es prioritzi» no tenen inconvenient a mantenir-lo– «per tal que aquest pugui ser 
aprovat com més aviat millor i començar a dur-lo a terme i a desenvolupar-lo durant el 



 

  117

2017». I traiem la referència «al finalitzar l’any 2016» i la referència «al mes de gener 
del 2017». 

Jo crec que és prou ampli per… 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, només per anunciar que no 
volem participar activament en aquesta operació i, per tant, en lloc de votar 
afirmativament, ens abstindrem en la votació. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Ho lamento profundament. I jo penso que 
intentar arribar a un acord perquè el pla estratègic tiri endavant és una cosa bona i 
lamento que no hi estiguin d’acord. Espero que els altres grups que hi donaven suport 
el segueixin mantenint, perquè l’objectiu crec que el compartim, no?, i és important 
arribar a bon port en un tema tan important com el pla estratègic. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs, moltes gràcies, 
ha quedat clar el sentit de la… 

El segon era que la creació durant el primer semestre…, ah, no, fins al setembre (veus 
de fons), exacte, com a màxim el setembre el grup de treball, no?, hem acordat. 

I també el termini del pla, això 2016-2020… (veus de fons), bé, no ho posem o que 
poden ser deu anys o… eh? Perquè sembla que tots els grups veien més positiu… 
(veus de fons) Correcte. Perfecte.  

Molt bé, doncs, passaríem a la votació. 

Vots a favor de la moció modificada? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Sr. secretari: 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, Partits dels Socialistes de Catalunya, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida Girona, integrat per quatre 
membres, la moció per a l’elaboració del pla estratègic de la ciutat de Girona. 

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

 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la moció és 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 
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Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca, Eva Palau Gil i 
Narcís Sastre Fulcarà.  

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstenció: 

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

Ara passaríem a la part de control, en el sentit de donar compte de les resolucions 
emeses per l’Alcaldia durant aquests períodes que esmenta aquí, així com dels acords 
adoptats per la Junta de Govern Local, també en aquests períodes que indica aquí. 
Per tant, si volen… Després farem precs i preguntes, eh? 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, no, sobre l’apartat de control, per 
la meva part tres preguntes. La primera, doncs, a partir d’un decret d’Alcaldia en què 
es valida o es permet l’accés a consulta al fitxer Ocupació de la via pública permanent 
a una quinzena de membres de la Policia Local d’aquesta ciutat. Es fa una autorització 
exprés, ja que aquesta no hi era anteriorment, i, per tant, preguntar la raó de fons per 
la qual aquests quinze policies, doncs, podran entrar a accés de dades més profundes 
i fins ara a les quals no podien entrar referents als ciutadans de Girona. 

La segona, doncs, referent a dos decrets que hem vist d’iniciar expedients de multes a 
l’empresa que organitza el circ de Nadal. És una empresa que pel que hem vist s’han 
iniciat dues multes per enganxar cartells en zones on no es poden enganxar cartells a 
la ciutat. No hem vist, per això, la multa o l’inici de multa referent a la mala gestió dels 
residus que van fer en el seu moment i que vam mostrar diverses fotografies, i de la 
qual no hem sabut res més. 

No sabem si s’ha iniciat o no el procediment. Llavors, és una doble pregunta: d’una 
banda, si faran alguna gestió perquè una empresa que rep aquests milers de 
subvencions…, milers d’euros de subvenció per part de la ciutat, doncs, no acabi 
embrutint i alterant la normativa que la ciutat té. Si faran algun tipus d’acció al 
respecte. I segon, si han iniciat algun tipus d’acció respecte a tota la mala gestió de 
residus que va fer en el seu moment aquesta mateixa empresa. 

I, en tercer lloc, saber la política exacta per la qual es cedeix el Centre Cultural la 
Mercè de forma gratuïta. Hem vist, no?, que en l’últim mes en els decrets n’hi ha una a 
l’Associació de Policies Locals de Catalunya –els policies en aquest país sempre ho 
tenen tot gratuït, pel que sembla– i també a l’associació Mutek, que està relacionada 
amb una empresa que organitza un festival de música electrònica, que, doncs, se’ls va 
cedir per valor de més de 3.000 euros l’auditori…, bé, i totes les instal·lacions del 
Centre Cultural la Mercè. I ens agradaria saber si el regidor de Cultura ens podria 
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especificar quan es cedeix gratuïtament i quan no, i a partir de quins paràmetres i 
quins indicadors cedim el Centre Cultural la Mercè.   

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Sí, amb relació a un decret a través 
del qual aprovem, doncs, la minuta d’uns honoraris de 1.815 euros en l’empresa 
Monguilod Advocats. Llavors, a partir d’aquí ens agradaria saber quins són els criteris 
que s’utilitzen per decidir externalitzar aquests serveis jurídics i, per tant, assumir 
aquesta despesa quan l’Ajuntament té un equip jurídic propi. I, per tant, saber quins 
són aquests criteris. 

Estem pendents d’un informe que vam demanar al seu moment, que hem canviat la 
fórmula al seu moment, perquè primer ho demanava al secretari, llavors es veu que no 
ho podia fer el secretari; ho vam demanar a través d’Alcaldia. Saber també, doncs, en 
quin estat està aquesta informació que vam sol·licitar que, precisament, era amb 
relació a aquest tema, perquè realment no és l’únic cas, sinó que hi han diversos 
casos, no?, d’utilització de serveis jurídics externalitzats, quan, en canvi, l’Ajuntament 
té un equip propi. Llavors, a partir de quins criteris es fa aquesta decisió, es pren 
aquesta decisió. 

L’altre, hi ha un decret també en què s’aprova un pressupost de l’empresa Aigües de 
Girona, Salt i Sarrià de Ter, llavors, bé, saber també…, comentar que tenim pendent 
encara de resoldre, doncs, una sèrie de possibles irregularitats detectades. Doncs, en 
el seu moment es va fer una comissió, van sortint més auditories, es va crear una taula 
per a la municipalització en què es va dir que també es tractarien aquests temes, però, 
bé, ens sembla que això no avança al ritme que hauria d’avançar. I saber també, ara 
que tenim un nou regidor que tracta aquests temes, doncs, quin és el compromís que 
en el seu moment es va assumir per a la municipalització del servei d’aigües de la 
ciutat. Saber si hi ha aquest compromís.  

Saber també, bé, què es compta fer a partir d’ara, quins terminis es preveuen, perquè 
la veritat després del dia d’avui ens fa una mica de por anar-nos acostant a la data en 
què es finalitzi el contracte amb aquesta empresa i, doncs, que no s’hagi fet la feina, 
llavors em diguin que no hi ha temps, i encara a sobre m’acusin d’oportunista, veient 
una mica, doncs, el que ha passat avui en aquest Ple. Per tant, a veure quina feina 
podem fer per arribar al moment oportú amb la feina feta. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):  Alguna altra…? Sí, senyor 
Albertí. 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Una 
curiositat: hem vist en un decret que s’ha col·locat una porta de ferro a l’entrada de 
l’escola pública de la Font de la Pólvora i volíem saber quin és el motiu, si és un tema 
de seguretat… o el motiu pel qual s’ha col·locat aquesta porta. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Si no hi ha més peticions 
d’informació de dació de compte de resolucions i acords…, ho dic perquè per què no 
s’ha multat una empresa no és donar compte de res, no és de cap resolució ni de cap 
acord. Els traslladarem la informació de per què no s’ha sancionat l’empresa que 
gestiona el circ de Nadal, i és perquè al final quan es va obrir l’expedient es va 
comprovar que no havia comès absolutament cap mala gestió amb els residus. Ja els 
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ho explicarem bé, ja veuran que és així. Per tant, ara els dono aquest resultat, però ja 
els ho explicarem bé. 

I, per altra banda, tampoc és donar dació en compte «l’expliquin vostès què pensen fer 
a partir d’ara amb l’empresa d’aigües de Girona i com pensen complir amb el 
compromís de municipalització», eh? Això no és donar compte de cap decret ni de cap 
resolució. 

No obstant això, en qualsevol moment, doncs, se’n pot parlar, només faltaria. 

Respecte a la validació de l’accés al fitxer d’ocupació de via pública permanent en 
favor d’uns treballadors de la casa, doncs, bé, ja informarem més endavant quin era el 
motiu. Però, vaja, entenc que aquest fitxer d’ocupació ha d’estar a l’abast, segurament 
el deuen necessitar per portar a terme les seves funcions o policials o de comprovació 
de via pública. Ho comprovarem i l’informarem. 

Quant a la política del Centre Cultural la Mercè, de temes de gratuïtat, he entès, però 
no sé si respon a un decret concret tampoc. Sí? 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): He citat dos decrets concrets: 
Associació de Policies i Mutek. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí? D’acord. Perfecte. Moltes 
gràcies. 

(La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Carles Ribas.) 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Evidentment, 
els criteris són els mateixos que s’estableixen a qualsevol…, que vénen establerts a 
l’ordenança, però a aquests dos concrets als quals m’ha fet referència, que és la 
policia i Mutek, li contestaré per escrit a cada un d’ells els motius que van portar i el 
preu que es va pagar i aquelles bonificacions que poguessin existir. És a dir, a partir 
d’aquí, per evitar… 

Evidentment, en el tema de Mutek hi havia un interès pròpiament de l’activitat. I això 
de la policia ho van demanar a través de la mateixa policia municipal. Però, bé, ja li 
justificarem cada una de les qüestions sense cap mena d’inconvenient ni problema. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Hi ha dos temes 
més encara: un respecte a per què s’ha sol·licitat els serveis a Monguilod Advocats; 
ara no li sé dir exactament quin és l’assumpte concret, però sí que és cert que és 
especialista en dret penal, devia ser un assumpte d’aquestes característiques. Li ho 
mirarem exactament i l’informarem de quin és. Però, evidentment, a la casa no tenim 
preparats professionals, tot i que tenim molts assessors jurídics, però no estan 
preparats en el tema penal, i m’imagino, doncs, que es va decidir utilitzar els serveis 
d’aquest advocat perquè era especialista en aquests temes. Però ja els informarem 
més concretament. 

I per últim, respecte a la porta de ferro de l’escola pública Font de la Pólvora, teníem la 
petició de l’escola que estava molt rovellada. Jo el que tenia entès és que s’havia fet el 
canvi, a part de pintar les aules. Però, en tot cas, mirarem… No és que s’hagi posat 
una porta addicional, sinó canviat la porta que estava molt rovellada. 

Doncs, moltes gràcies. 

17. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem ja, per tant, al darrer 
punt de l’ordre del dia, que és precs i preguntes. 
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El que sí que farem és, perquè en tinguin vostès coneixement, que cadascun dels 
regidors del Govern anirà prenent nota de les preguntes que poden afectar les seves 
àrees –i jo els agrairia que m’ho passessin, perquè així no apuntem tant– i respondran 
en bloc, eh?, sigui feta la interpel·lació per al regidor que sigui feta. Cada regidor de 
govern respondrà en bloc totes les preguntes que afectin la seva àrea. D’acord? 

Per tant, senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Jo no els ho porto escrit, senyora Madrenas, em 
sap greu. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Però són molt breus. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC):  Un prec i dues preguntes que van juntes. El 
primer, el prec, i en la meva primera intervenció avui en el Ple ja hi he fet referència, el 
prec és que d’una vegada per totes es creï la comissió que ha de revisar el ROM, el 
Reglament d’organització municipal, que tots ens vam comprometre a fer aquesta 
revisió. I, per tant, el prec és que com més aviat ens hi posem a treballar millor. 

I la segona és unes preguntes amb relació a quin és el capteniment del Govern amb 
relació a aquestes setmanes que ens vénen per davant; tenim un mes d’abril, doncs, 
amb bastants esdeveniments a la ciutat de Girona pels diferents festivals. Jo crec que 
ja ho enganxarem amb el Girona Temps de Flors. I, per tant, la ciutat, doncs, necessita 
també que es reforcin certs serveis que en aquests moments ens arriben bastants 
queixes, i un d’ells és el tema de la neteja: ens arriben constants queixes que les 
papereres de les zones més transitades de la ciutat i els contenidors estan molt plens, 
que fins i tot hi ha dies que a les cinc de la tarda hi ha la sensació de brutícia, perquè 
aquest cúmul de residus a les papereres de diferents zones de la ciutat, doncs, 
comença a ser elevada.  

I, per tant, la pregunta anava en aquest sentit: quina és la previsió que fan amb relació 
a reforçar aquest servei per a aquests dos mesos que ens vénen per davant? I si 
tenen en compte, doncs, que si ja els caps de setmana sense grans esdeveniments 
això comença a ser un problema, imaginin-se amb tot el que ens ve per davant, no? I, 
per tant, en aquest sentit preguntar què tenien previst, i si no ho tenien previst, doncs, 
que facin una previsió. Perquè crec que tots estem molt contents que ens vinguin 
aquests dos mesos que ens vénen per davant, però sí que també és veritat que cal 
seguir donant un bon servei a la ciutadania. 

I el mateix en aquest sentit, si es té previst reforçar tot el que són els horaris dels 
autobusos per millorar la mobilitat el cap de setmana sobretot a la ciutat, que, com 
saben, a la ciutat el cap de setmana els autobusos passen amb una freqüència molt 
més àmplia, no n’hi ha un cada quart d’hora. I també, doncs, són uns dies de gran 
afluència i que la gent de Girona també es mou. I, per tant, en aquest sentit si tenen 
pensat reforçar-ho, i si no ho tenien pensat, doncs, que també hi pensin i planifiquin 
per tal que aquest servei també es vegi millorat i reforçat sobretot en aquests caps de 
setmana que hi haurà moviment a causa dels esdeveniments que tenim a la ciutat. 

Gràcies.   

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Vázquez… 
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Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Son dos 
preguntas muy cortas y muy concretas. 

Sabemos que hay floristas de reconocido prestigio internacional que llevan años 
participando en Temps de Flors y se preguntan si el equipo de gobierno puede 
especificar cuál es el criterio de asignación de las escaleras de la catedral, lugar más 
emblemático de nuestra ciudad para Girona Temps de Flors. 

La segunda pregunta es: hoy se ha presentado el estreno del primer capítulo de la 
sexta temporada de Joc de trons en Girona el próximo 25 de abril. Se presentaron más 
de cinco mil personas al casting de la serie de nuestra ciudad y la capacidad del aforo 
de nuestro teatro es de cuatrocientas personas. ¿Tienen pensado algún sistema para 
que todas aquellas personas que no puedan entrar en el teatro puedan ver también el 
capítulo? Por ejemplo, pantallas gigantes, etcétera. Ya sé que el señor Ribas ha dicho 
que se podía hacer otro estreno. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Vázquez. 
Senyora Pujola, no. Doncs, sí, senyor Granados… 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
En l’últim Ple vaig fer una pregunta referent als taxis adaptats, perquè la gent es 
queixa que hi ha pocs…, quan els necessita, no n’hi han. ( . . . ) manera de controlar 
les llicències de cotxes d’aquest tipus de taxis. 

Després una altra pregunta: va sortir l’altre dia a la premsa el tema de les obres de la 
Central del Molí, a veure com està el tema. I, a més, també tinc entès que es va 
contractar una sèrie de persones conforme que eren de la ciutat i a veure si aquestes 
persones si la següent empresa que entri en el concurs o així tornarà a contractar 
aquestes persones. 

I després, una queixa que tinc dels veïns de Fontajau o la gent que passeja per allà a 
la Devesa, el passeig aquell que hi ha del pont de la Barca fins per allà darrera la 
Copa…, la zona de les botxes, ( . . . ) fins al rellotge hi ha molts de rajols trencats. A 
veure si se farà al respecte arreglar aquell passadís. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, alcaldessa. A veure, el 
primer és un prec que ja vaig fer el mes passat, però com que el senyor Alcalà estava 
de baixa i sembla que ja s’ha recuperat, doncs, el torno a fer. I és la reposició de la 
Girocleta els caps de setmana, eh?, que no es fa i moltes persones tenen problemes: 
quan van a deixar la bicicleta no hi ha lloc o bé quan necessiten una bicicleta no en 
troben. Per tant, demanem que es faci aquesta reposició els caps de setmana. 

Després, una pregunta: hem demanat informació i tenim els següents dubtes: el pla 
d’accessibilitat preveu fer la millora de paviment del carrer Santa Clara, només s’ha 
realitzat la cruïlla del pont de Pedra, i es preveu fer-ho també a la plaça 
Independència. Com es justifica que només s’hagi fet el tram que passa davant de “la 
Caixa”. 

Després, volem fer un prec, i aquest sí que és bastant contundent: demanem, si us 
plau, informe…, demanin vostès, si us plau, informe a Adif sobre l’estat del viaducte, 
per les esquerdes, els pilars en mal estat, etcètera. És una qüestió de seguretat, eh? I 
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considerem que per a vostès hauria de ser prioritari; fóra bo que hi anessin a donar un 
vol i veiessin com està. Pensin que passa molta gent per sota les vies, però és que, a 
més, també passen molts de trens constantment, tant de mercaderies com de viatgers, 
eh? Volem una garantia per a la ciutat. 

Després, un altre prec: ja va sortir fa uns quants plens que vàrem demanar que el bus 
que passa per davant de la Mutuam s’aturés a davant d’aquest centre sociosanitari, 
perquè hi va moltíssima gent, sobretot persones grans que s’hi desplacen amb 
autobús, i la parada està abans. Per tant, han de travessar el pont, no? 

Però, a banda d’això, que, bé, no vam obtenir resposta, ara volem afegir un parell de 
qüestions: l’accessibilitat és difícil i cal asfaltar. I fóra bo que s’actués aviat, eh?  

Penso que no hi ha res més. 

Una altra qüestió, i és una pregunta: davant de les reiterades queixes des de fa molt 
de temps sobre la quantitat d’excrements de gossos que hi ha pels carrers, places i 
voreres de la ciutat, tenen previst fer alguna acció o sensibilització? I en cas de 
resposta afirmativa, ens la poden explicar, si us plau? 

I després…, bé, de moment res més. Gràcies.  

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. 
Vejam si tenim més sort que en la part anterior, en què les preguntes concretes no les 
sabien i les generals no les responien. 

El Dia mundial sense cotxes, al nou regidor –no sé si haig de mirar el senyor Berloso o 
el senyor Sastre–, ja vam fer una proposta en l’últim Ple al voltant de si faríem alguna 
acció per aprofitar el Dia mundial sense cotxes per visualitzar tot el que és una 
mobilitat que no vagi lligada amb els cotxes –perdó, sí, al senyor Alcalà. Com que no 
hi era, ningú ens va respondre i, per tant, ens agradaria saber, perquè com a mínim hi 
ha molta gent que ens reclama que es faci molta més feina en aquest sentit. 

Segon, i la meva intervenció al principi tenia un sentit, i és que un mes després ni el 
senyor Ribas ni la senyora Plana s’han posat en contacte amb mi per explicar-me 
quantes vegades se cedeix l’auditori a persones o a col·lectius, ni tampoc quins criteris 
es fan servir. Vostès van dir aquell dia, fa un mes: «Això ens costarà dos o tres dies, 
ho tindrà sobre la taula aquesta mateixa setmana.» Els haig de dir que quatre 
setmanes després ningú m’ha informat del que vaig preguntar. 

Tercer punt: ens agradaria si pogués ser –això és un prec per al senyor Alcalà– que a 
la Taula de mobilitat s’informés molt més assíduament sobre tot el que són els 
projectes de carril bici, en quin moment es troben. I també que puguin, per tant, tota la 
gent que hi participa tenir més informació de la que reben a l’actualitat. I, per tant, si és 
possible. 

Un prec per al senyor Carles Ribas, que ens han fet arribar diversos artistes de la 
ciutat, que demanen si seria possible que en el projecte de Músics al carrer hi pogués 
haver també un punt de llum o en algunes actuacions hi pogués haver en algun cas, i 
sempre controlat de nivell de fressa i tot plegat i el projecte que tingués sentit, 
connexió a un punt de llum per poder fer actuació. 

També per al senyora Ribas una pregunta, i és que aquest dissabte passat vam veure 
que es feia una fira, la primera Fira del Llibre Infantil i Juvenil, i ens agradaria saber 
com és que no hi participava, ja que era una fira apadrinada per l’Ajuntament, el gremi 
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de llibreters ni el conjunt de llibreries, sinó que era l’Ajuntament només, diguéssim, 
donar suport a una activitat d’una llibreria concreta i no un projecte més col·lectiu. 

I finalment… Jo ja estic de fet.    

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyor Salellas. I la 
senyora Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Sí, reiterem també preguntes fetes 
a l’anterior Ple, perquè anaven dirigides al senyor Alcalà i en el seu moment ens van 
dir que llavors no era per respondre, que tampoc…, bé, o no sé si no li han transmès la 
informació, en qualsevol cas, no n’hem rebut resposta. 

Una era amb relació a les despeses realitzades entenc que per motiu de la Diada de la 
Policia Municipal. Llavors, hi ha condecoracions, aperitiu, dinar. Estem parlant de 
3.279 euros més 2.640 euros més 1.974 euros del dinar, a més a més, entenc que la 
cessió de l’auditori. Llavors, preguntar una mica, doncs, per què la seva àrea… Bé, és 
que, clar, ara ja ens genera confusió, perquè l’altre dia no hi era el senyora Alcalà i per 
això li vam fer pregunta, però avui és veritat que li hauria de preguntar a la senyora 
Paneque. Que respongui qui vulgui, m’és igual. (Rialles.) Saber, doncs, perquè 
aquesta àrea és especial que mereix, diguéssim, aquesta atenció i, en canvi, no ho 
mereixen totes les altres àrees de l’Ajuntament, on el personal entenc que dedica el 
seu esforç igual que el dedica la policia municipal. 

També amb relació a l’Àrea de Serveis Socials, ens consta que es van fer una sèrie de 
canvis de personal, de mobilitat entre àrees bàsiques. Sabem que sempre es realitza 
una certa mobilitat, però aquesta vegada sembla, doncs, que hi ha hagut una mobilitat 
molt més gran que en altres ocasions. Saber què responen, si hi ha algun projecte 
concret, doncs, que justifiqui aquesta mobilitat. I, bé, ens consta que ha comportat una 
sèrie de problemes, doncs, saber una mica a què respon aquesta mobilitat, si hi ha 
algun projecte a darrere o com… 

Llavors, també ens ha arribat i ens consta que fa temps, doncs, que van fer arribar un 
projecte de cooperativa d’habitatges a Domeny. Ens han fet saber que ja al seu 
moment van transmetre a l’aleshores alcalde, el senyor Puigdemont, aquest interès i 
estan, doncs, una mica pendents de saber aquest projecte si realment el volen 
assumir, si tenen possibilitat que vagi endavant o no. És una possibilitat d’un projecte 
de cooperativa d’habitatges a Domeny en el qual es requeria un tema de sòl públic. I, 
bé, més que res saber si els consta aquesta petició i en quin estat està, o si ho tenen 
en compte. 

Llavors, i amb relació al pla local d’habitatge, saber si s’ha fet alguna cosa més enllà 
del que sabem, que és que no s’ha avançat. Ens consta que la Diputació va fer una 
subvenció el 2015 de tres mil euros i a través d’aquesta subvenció l’Ajuntament de 
Girona es comprometia també a invertir set mil euros en el pla local de l’habitatge. Fins 
on sabem nosaltres, aquest pla no s’ha fet. I, llavors, saber una mica a què s’han 
destinat aquests recursos. I en qualsevol cas, doncs, transformar-ho també en un ple, 
que ens sembla que és molt important. Precisament, avui en unes declaracions de la 
tinenta d’alcalde vèiem aquesta mancança de pisos, aquesta necessitat de pisos, i, per 
tant, ens sembla que el pla local d’habitatge és una eina clau, on realment es vegi 
quina és aquesta necessitat i s’abordi, doncs, quines maneres tenim per resoldre-les. 

També volíem demanar en el cas del Pla d’usos de la Devesa, ens consta que s’està 
donant-hi un enfocament pràcticament exclusivament des de l’Àrea de Sostenibilitat. 
És cert que és una àrea que hi ha de tenir pes, però també entenem, doncs, que un 
pla especial com el de la Devesa requeriria també que tingués altres enfocaments, 
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no?, i, per exemple, el tema cultural és important també a l’hora de saber. I, per tant, 
posar també…, demanar que també se li doni aquesta mirada i que també des de 
l’Àrea de Cultura es pugui intervenir i veure quina utilitat pot tenir la Devesa i com es 
pot gestionar tot això. 

També un prec: ja fa temps que reiterem el tema d’evitar, diguéssim, la presència de 
l’exèrcit a l’Expojove; sembla que no aconseguim avançar en aquest tema, sembla que 
està encallat. S’han fet passos, no li dic que no. Sí, sí, tenim una reunió, però –però– 
aquest temps que fa, un any pràcticament vam posar-lo al Ple, fa un any pràcticament, 
doncs, es va posar aquest debat i en aquesta edició encara tindrem l’exèrcit a 
l’Expojove. 

Llavors, fa dies vam rebre una invitació, aquesta invitació anava signada per 
l’alcaldessa de Girona, pel Consell Comarcal i pel Departament d’Ensenyament; per 
tant, me sembla que és claríssim –és claríssim– qui té la capacitat de decidir si pot o 
no pot entrar l’exèrcit a Expojove. Almenys a mi se’m fa molt evident quan qui signa la 
invitació són aquestes tres persones, no?, o aquests tres organismes. Per tant, agrairia 
un compromís ferm en aquest sentit. 

També una pregunta amb relació als cementiris: ens ha arribat que persones que 
pregunten per la gestió dels nínxols o per quin és l’estat dels seus nínxols o per temes 
així i se’ls deriva a Mémora. Preguntar per què? Com és que les persones que 
pregunten per un tema de gestió de cementiris se’ls deriva a Mémora. 

Reiterar, ja que m’han dit en l’apartat de control que jo entenia que era l’espai on fer-
ho, perquè precisament per això és una part de control, el tema d’Aigües de Girona. 
Com que ja s’ho ha apuntat, no hi insisteixo, però sí que m’agradaria que m’hi 
donessin resposta. 

I no sé si fer ja una petició o un prec d’una sessió informativa de com es desenvolupa 
el Ple, perquè ens tenen una mica desorientats: aquestes preguntes van començar, 
no?, l’apartat de control es feia a l’inici, ara resulta que les fem al final i ara resulta que 
tampoc ho fem prou bé. Doncs, no ho sé, potser ens ho expliquin o no sé quina és la 
manera per poder saber també quins espais i quins moments nosaltres podem 
efectivament exercir el control de l’activitat de govern. 

Avui semblava que les mocions vosaltres les preníeu quasi com una activitat de 
control, quan entenc que això és una part propositiva, però, en canvi, llavors, quan 
efectivament exercim el control, doncs, tampoc no els acaba d’agradar com ho fem. 
Llavors, agrairíem que ens expliquessin i ens fessin saber com ho hem de fer. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, moltes gràcies. El senyor 
Terés… 

Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. La primera 
pregunta va adreçada a vostè mateixa, i és amb relació a la moció que es va aprovar 
crec que va ser el mes de gener, en què, doncs, es va instar que aquest Ajuntament 
no col·laborés amb la Fundació Princesa de Girona, en tant que no tingués a bé fer un 
canvi de nom, no? I, per tant, sabem que en aquell moment l’alcalde que ocupava 
aquesta cadira va dir que no la tindria en compte, aquesta moció, i voldríem saber el 
seu posicionament personal amb relació a si pensa donar compliment o no a la moció, 
doncs, que es va aprovar. 

Reiterar en el regidor Sánchez, doncs, explicacions de per què un any més tornarem a 
tenir l’exèrcit a l’Expojove. Avui hem sabut que el Ministeri de Defensa no va voler 
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cedir les seves instal·lacions per acollir un institut de la ciutat i, en canvi, ens el trobem 
any rere any a l’Expojove. Per tant, voldríem saber com és que en aquest punt estem 
d’aquesta manera, no? 

Al senyor Sastre voldríem traslladar-li, doncs, una petició que se’ns ha fet arribar des 
de la plataforma Aigua és Vida amb relació a les pancartes de la campanya en què 
aquest Ajuntament va donar suport, que és la campanya +H2O Ter, en què se’ns 
explica, i ho hem comprovat, que les pancartes estan malmeses. El cost més elevat 
d’aquella instal·lació va ser la instal·lació dels «màstils» i així, i en canvi, ara per una 
substitució d’una lona, doncs, la campanya no és visible. I, per tant…, bé, de fet 
demanaríem més coses, no només la substitució de les lones, sinó, evidentment, 
poder-ho acompanyar de més explicacions o accions informatives a la ciutadania 
perquè sàpiga, doncs de forma permanent que aquest Ajuntament subscriu aquesta 
campanya i que, per tant, és un component actiu de la reivindicació que passi més 
aigua pel Ter, no?, i que es compleixi el que està marcat a la llei, de fet. 

Crec que per al regidor Berloso, però no n’estic segur, és saber quan es tornarà a 
reunir la Taula de Municipalització de l’Aigua. Vam assistir a una primera reunió, es va 
acordar que s’hi convidaria, doncs, les entitats i altres components que en aquell 
moment no hi eren. I, per tant, voldríem saber –em penso que pertoca al senyor 
Berloso– quan es tornarà a reunir aquesta taula, perquè compartim plenament el que 
comentaven els companys de la CUP, que és que no podem deixar passar el temps en 
va, perquè els mesos passen i perquè darrere dels mesos passen els anys. I, per tant, 
arribarà el 2019 i tornarem a ser allà mateix on érem, que és que no tindrem temps de 
plantejar-nos què fer amb l’aigua. 

La nostra voluntat seria avançar clarament cap a la municipalització. Ens agradaria 
que aquest debat, ja que hi ha una taula creada, pugui tenir lloc en aquest espai i que, 
per tant, es faci, doncs, amb una certa celeritat per no caure, com ens explicaven en 
una taula rodona no fa gaire altres municipis, que els ha suposat uns quants anys, 
evidentment, doncs, fer tot aquest treball. I, per tant, sabent que a altres llocs ha 
suposat un temps llarg de treball, no d’interval sense que passi re, demanaríem això, 
que es reuneixi al més aviat possible. 

Amb relació a les obres del Molí, no preguntaré concretament per aquest cas en 
concret, sinó que el que sí que ens preocupa, i no sabem en quina mesura tenim eines 
per fer-hi front, però és el tercer cas que ens passa en aquesta ciutat darrerament, 
no?: tenim el cas del pàrquing del Pallol, ens va passar amb la cobertura de la pista 
del Cassià Costal i ens passa ara amb la Central del Molí. Són tres casos en què les 
empreses no han complert amb el seu compromís contractual. I voldríem saber si és 
possible definir algun mecanisme que sigui per…, bé, exigint més garanties o 
incorporant algun tema a la…, no ho sé, o potser recalculant la fórmula que estableix 
el que és una baixa temerària o no. No sé fins a quin punt no podem introduir algun 
mecanisme que ens eviti aquests inconvenients que ens suposen aquests problemes 
en la contractació. 

Per al regidor Alcalà, li voldria preguntar sobre la pacificació del carrer Maria Aurèlia 
Capmany. Des de la universitat ens recorden que va haver-hi un compromís per part 
de l’Ajuntament que el tram que hi ha entre les dues rotondes properes a la Facultat de 
Ciències i al P1 especificaria…, bé, especificaria; seria «peatonal», i, per tant, es 
traslladaria la parada de bus que hi ha actualment davant de la Facultat de Ciències i 
tot aquell tros quedaria a disposició del campus universitari per a un ús de vianants. 

Per a la regidora Plana, voldríem recordar que fa segurament més d’un any es va 
presentar un web que es deia investin.cat, que es deia que servia per captar inversions 
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de forma conjunta entre la ciutat de Girona i la de Figueres. Aquest web va ser 
presentat, està actiu, està actiu online, però no sabem si té més activitat a part d’estar 
present a la xarxa. I, per tant, voldríem saber si se n’ha fet algun balanç i si ens el 
podria explicar, perquè és un tema que ens interessa. 

Crec que per al senyor Berloso, una pregunta amb relació als serveis funeraris –
entenc que forma part de l’Àrea de Sostenibilitat–: hem tingut constància que el 
Defensor de la Ciutadania ha fet un dictamen en què demana dues coses: una, que 
s’anul·li l’ordenança actual perquè no compleix i no s’adequa al que diu la directiva 
europea, les lleis espanyola, catalana, etcètera, tal com ja vam debatre en el seu 
moment, però ara ens ve de part d’un dictamen del Defensor de la Ciutadania. I, a més 
a més, fa una altra recomanació, que és, doncs, establir-ne una altra, una altra 
normativa que sí que s’hi adeqüi. Per tant, voldríem saber com pensa donar compte i 
fer efectiva aquesta recomanació. 

I ja està. Moltes gràcies. 

(La senyora alcaldessa dóna la paraula al senyor Pere Albertí.) 

Sr. Pere Albertí Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Permeti’m 
que li faci dues preguntes i un prec. La primera pregunta li adreço a vostè mateixa com 
a responsable del consistori, com a màxima autoritat: vàrem conèixer fa ben poc, a 
través de la pàgina web de l’Ajuntament que els barris de Santa Eugènia i Can Gibert 
del Pla deixaven de tenir un únic regidor de barri i se separaven en dues regidories, 
una per a cada barri. 

En aquests dos barris des de fa molt de temps s’ha fet una tasca molt important de 
treball conjunt, que s’ha plasmat en el tema de la mancomunitat. De fet, la 
mancomunitat ha treballat de forma admirable temes socials, temes de festa, el treball 
en xarxa, temes d’esports, etcètera. I això neguiteja…, el fet que actualment hi hagi 
dos regidors ha neguitejat molt el barri. De fet, la prova més evident és aquest fulletó 
que avui tots quan hem entrat en el consistori han repartit veïns d’aquests barris. 

Senzillament, voldríem saber quin és el motiu que ha originat aquesta decisió. 

La segona és un prec, però que també va amb una pregunta enllaçada, i que també li 
adreço a vostè: fa una setmana coneixíem per la premsa que l’Ajuntament de Girona 
destinarà 199.433,31 euros al projecte del Pla d’asfaltatges per al 2016, amb el qual es 
preveu rehabilitar dotze carrers i places de la ciutat. Ens agradaria que simplement, 
per un tema de deferència respecte als regidors d’aquest consistori, no ens 
n’haguéssim d’assabentar per la premsa, que l’equip de govern ens ho comuniqués. 
Una altra vegada així els ho agrairíem.  

I en aquest tema concretament, en aquest pla, hem vist que al carrer Lorenzana, la 
franja que va entre el carrer de la Rutlla i el Migdia no està inclosa en aquest Pla 
d’asfaltatges, i està en un estat prou lamentable. Per tant, voldríem saber si es preveu, 
doncs, resoldre aquest dèficit que trobem nosaltres.  

I, finalment, una pregunta per al senyor Narcís Sastre: en el Ple d’octubre vaig formular 
un prec respecte als solars que hi ha al carrer Montnegre, davant del número 50 i 
també davant del cementiri, l’institut en aquest carrer, l’institut de Santa Eugènia. 
Aquests solars, que segurament són de titularitat privada, no són públics, es troben en 
un estat totalment lamentable: estan plens de vegetació, bosses de deixalla, runa, 
etcètera. Es demanava…, en aquest prec demanava que s’instés els propietaris en la 
major brevetat possible que netegessin i condicionessin aquests solars. El senyor 
regidor de l’àrea en aquell moment, el senyor Ribas, en va prendre nota. Doncs, bé, 



 

  128

això era al mes d’octubre; estem al mes d’abril i no s’ha fet cap actuació. Voldríem 
demanar, si us plau, que a veure si es pensa fer alguna actuació en aquest sentit. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyor Albertí. Senyor 
Calvo… 

Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, seguint en la línia que deia el meu company 
Pere Albertí, la premsa ens informa, avui vèiem unes declaracions de la senyora 
Paneque, que deia que en les dependències de l’Oficina d’Habitatge es farà una acció 
a nivell de pobresa energètica. La meva pregunta és: fa molt poc el senyor Ribas ens 
va contestar que la Taula de Pobresa Energètica depenia de Sostenibilitat; nosaltres 
havíem anat demanant si era possible que la Taula de Pobresa i la Taula d’Habitatge 
s’unifiquessin, i sembla que és vostè com a regidora d’Igualtat qui contesta el tema de 
la pobresa energètica. És a dir, s’ha fet alguna cosa en aquest sentit o…? I també 
gràcies a la premsa que ens n’assabentem. 

Una segona pregunta era per a la senyora Paneque: l’altre dia li vam preguntar sobre 
la substitució de la cap de Serveis Socials; ens va dir que això dependria del seu 
criteri. Si ens podria contestar per escrit quin serà el seu criteri per substituir-la i els 
motius que han portat a aquest canvi. 

Una tercera pregunta també serà per a la senyora Paneque: també per la premsa hem 
vist el tema dels habitatges, que comentava que no volien comprar habitatges, que no 
volien comprar… (veus de fons). Als bancs, correcte –correcte–, habitatges als bancs, 
sí, sí. 

Abans amb el senyor Berloso hi tenia una certa relació en el sentit que jo sempre li 
preguntava quants habitatges s’havien pogut adquirir, i ell em contestava que anàvem 
a poc a poc i que n’anàvem adquirint. Ha passat un any, quants habitatges s’han pogut 
posar a disposició de lloguer social? 

I en aquesta mateixa línia, i ara que fem un primer trimestre ja de l’any, en què recordo 
el senyor Ribas que en passats plens deia: «Si cal dedicar 150.000 a ajudes o a 
lloguer social n’hi dediquem 150.» Nosaltres en vam demanar 120. Si tindríem l’import 
que hem dedicat a lloguer social, si és que li hem dedicat algun import, i si ens podria 
també contestar en quants lloguers socials s’ha pogut complementar per part de 
l’Ajuntament i quins imports han sigut. 

Després, per al senyor…, aquesta és…, sí crec també per al senyor Alcalà: 
recentment al diari va sortir una carta dels lectors que deia que havia presentat a 
través de la bústia d’avisos una afectació d’uns fanals. I va rebre una resposta abans 
que els fanals estiguessin arreglats. No sé si ha pogut seguir…, més que res perquè 
com que va sortir en premsa i a cartes dels lectors. Nosaltres sí que ho hem seguit. 

També per a vostè, senyor Alcalà, amb relació a la moció de Mou-te en bici, que hi 
havia una part molt específica que parlava sobre el tram de Santa Eugènia, si s’ha 
pogut avançar en aquesta línia i si es podrà desencallar aviat. 

Després, amb relació també a la zona de dalt de la Llar la Misericòrdia, després del 
geriàtric, que estan fent unes obres, vam sol·licitar que es fes un petit canvi, però 
també demanàvem si podria posar-se un cartell de nens, aquells cartells que es posen 
que es vagi més a poc a poc perquè hi ha nens circulant. Perquè s’ha detectat alguns 
vehicles que van a fer la volta i van a una velocitat important. 
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Després, a la zona de la Pujada de les Pedreres, que hi ha uns aparcaments per a 
persones amb discapacitat física, una pregunta que no sé si és possible o no, seria la 
possibilitat d’associar aquest tipus d’aparcaments a matrícules. En alguns municipis 
s’associen aquests tipus de places a matrícula de vehicle. Aquí es fa molt d’ús de les 
dues places que hi ha i en algun moment s’han trobat dues persones que volien 
aparcar i totes dues amb certificat de discapacitat. 

I ja estaria. Gràcies, alcaldessa. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes Gràcies, senyor Calvo. 
Senyora Roca… 

Sra. Ma. Mercè Roca Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Tres preguntes. La 
primera sobre la comissió del nomenclàtor: fa set mesos es va aprovar en junta de 
govern la seva creació, es va crear, però encara no s’ha posat en marxa. I en fa cinc, 
de mesos, nosaltres vàrem entrar una pregunta per escrit en aquest sentit i no se’ns 
ha contestat. És a dir, que la comissió, doncs, no convocada i la pregunta no 
contestada. I a veure què hem de fer amb aquest tema, que per nosaltres és 
important. 

La segona pregunta és que en el Ple d’octubre passat es va aprovar per unanimitat de 
fer un dia d’horari europeu a Girona, eh? També ens interessava molt. No n’hem sabut 
res més. Volem saber si tenen interès i si tenen la intenció de tirar-ho endavant. 

Recordin que el 2016 és clau per a la reforma horària –vostès varen donar suport a 
aquesta reforma horària– i que la iniciativa per a la reforma horària s’hauria de tancar 
el 31 de desembre d’aquest any que estem. 

I l’última pregunta fa referència al Festival Plot, que és el festival aquest…, bé, que 
farà xalar els fans de les sèries, que són molts arreu i a la nostra ciutat també. Ens 
agradaria saber en quina partida dels pressupostos hi havia la consignació d’aquest 
festival, quants diners costarà i també quina relació hi ha, quina relació té el festival 
que farem aquí a Girona amb el Festival Internacional de Sèries de Barcelona, que 
precisament s’ha acabat ara mateix i que s’ha fet al Centre de Cultura Contemporània. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Roca. 
Per tant, ara passaríem a donar compliment de les respostes. Si de cas, si els sembla, 
començarem pels regidors…, però em sembla que no tenia el senyor…, eh?, que no, 
Martín? Vostè s’ha sentit interpel·lat per algunes de les preguntes? (Pausa.) Sí? 
Perfecte. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Amb relació a la 
Comissió del Nomenclàtor, nosaltres tenim tota la documentació sobre la taula i en 
qüestió ja de dies començarem a fer les primeres convocatòries a tots els intervinents 
que apareixen dins d’aquesta convocatòria. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Rodríguez, no sé si hi havia cap tema… Molt bé. El senyor Sastre… 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà (CiU): Sí, els dos temes que ha preguntat el Grup de la 
CUP sobre la Devesa, el primer em sembla que estem parlant –del senyor Granados– 
dels panots que estan en aquell vial vermell que fa diagonal, que fa pujada, si no 
m’equivoco. (Veus de fons.) Allà em consta que hi ha algun panot dels laterals que 
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efectivament està en mal estat; ara aprofitant l’inici de les obres del pla de xoc i totes 
les actuacions es pot fer una revisió i, si escau, procedir a canviar aquests panots. 

També en el tema de l’art que preguntava la senyora Pèlach, això s’emmarca en el…, 
totes aquestes actuacions, usos, activitats s’emmarquen en el programa de gestió de 
la Devesa, que és el marc per poder definir més enllà del que és l’espai en si quin 
contingut, quines activitats es poden donar a la Devesa no només en el futur, sinó 
també ara. Havíem parlat ja amb la senyora Muradàs, per exemple, d’activitats 
esportives aprofitant el marc de la Devesa. I també, efectivament, la qüestió de l’art, 
com es fa en molts parcs del món, art efímer o permanent, es poden dur a terme 
algunes accions que, evidentment, es poden estudiar per poder això, per poder atraure 
gent i donar sortida també als artistes de la ciutat.  

Això és el que s’està plantejant en el marc del programa de gestió que té de termini el 
setembre de l’any vinent per tenir conclusions, com es va informar en el seu moment. 

Després, contestant el senyor Terés pel tema d’Aigua és Vida, de la campanya que 
van dur a terme, ara fa exactament una setmana em vaig reunir amb el senyor Pau 
Masramon, d’Aigua és Vida, al final de la conversa que vam tenir va sortir la qüestió de 
la campanya. Fins al moment, aquesta campanya ha tingut un cost exacte de 
12.284,88 euros, que és no només són les banderes, sinó també les actuacions, 
també el mural que hi ha sota vies i algunes actuacions que s’han fet a través del 
Consorci del Ter. 

Ara mateix volem replantejar si aquestes accions s’han de dur a terme de la mateixa 
manera o cal dur a terme alguns altres mitjans, mètodes que puguin tenir un impacte 
diferent. Això ara mateix ho estem avaluant. I també hem de parlar amb Aigua és Vida 
si continuem com fins ara o realment volem una campanya que tingui més impacte i 
quins mitjans de fer-ho. 

Perdó, sí, m’oblidava, estàvem parlant del carrer Montnegre, d’aquests solars, ho dic 
de memòria: em sona que al mes d’octubre-novembre, els inspectors van anar a veure 
en quin estat es trobaven aquests solars i que en aquell moment no es va trobar una 
situació de causa major que procedís a…, que argumentés. En tot cas, ens podem 
comprometre aquesta mateixa setmana si veiem que hi ha alguna cosa de poder-ho 
fer. 

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

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): A veure, en el Ple del mes d’octubre ens 
vam comprometre, i consta en acta, a fer uns passos per buscar una solució a aquesta 
demanda que havien fet aquests grups d’aquí del Ple. L’objectiu i la demanda era 
mirar d’evitar la presència de l’exèrcit a l’Expojove, per considerar una incoherència la 
seva participació. Això la majoria dels grups vam arribar a aquesta conclusió. 

Es van fer una sèrie de…, quan jo vaig arribar a la regidoria, em vaig trobar amb 
aquesta situació; s’han fet una sèrie de passos, s’han fet reunions. L’única cosa que 
podeu dir que potser s’ha parat va ser una comissió que jo vaig repetir…, repetir al cap 
d’una setmana, perquè el procediment jo pensava que es podia millorar. Només això, 
perquè en aquests moments hem consensuat dos documents. I avui mateix, si mireu 
els correus, disposeu ja de la carta i del document que ja estan en mans…, hi ha una 
carta que està dirigida als directors dels instituts de Girona, en la qual se’ls sensibilitza 
de la situació perquè puguin fer en aquest document el que ells pensin adient en el seu 
centre. 
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Aquesta carta ja està, la teniu vosaltres i, a més a més, la tenen ja… Vosaltres vol dir 
els membres de la comissió, eh?, i la tenen també els directors dels instituts, avui 
mateix aquesta tarda. 

I el document també l’hem consensuat. Hem tardat tres setmanes, perquè el 
procediment, el procés participatiu dels membres de la comissió, doncs, el que han fet 
és això, la gent feia les seves aportacions, les seves esmenes. I avui mateix també el 
document està ja a les vostres mans i, a més a més, per lliurar-lo el dia 18, que és 
d’aquí a dues setmanes, tal com havíem quedat, en una reunió que farem amb els 
organitzadors de l’Expojove i del Patronat de la Fira. 

La velocitat jo crec que no es podria accelerar, per tant… Sí que no hem arribat a 
temps…, la carta de l’institut sí, perquè s’ha pogut fer; la reunió, doncs, queda per 
darrere de l’Expojove, però és que jo no he pogut, ha sigut inviable, arribar a temps a 
fer-ho en aquesta sessió. O sigui, aquesta és la situació. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Respecte a la pregunta 
feta per Joc de Trons, si eren cinc mil els extres, home, no tots eren de la ciutat de 
Girona. I no sé si tots dilluns tenen intenció de vindre a veure el primer capítol de la 
sisena temporada. 

Avui quan ens han fet la pregunta, tant l’alcaldessa com jo, hem fet una reflexió, i ens 
hem dit si realment dijous veiem que la demanda és molt àmplia –perquè és un dijous, 
un dia laborable, a les vuit del vespre–, dilluns –perdó–, ens podem plantejar fer una 
segona sessió del capítol. Jo crec que millor esperar al resultat del proper dijous quan 
la gent demani i sabrem exactament quin és el volum de peticions que hi ha. 

Respecte a l’informe d’Adif, Adif va fer un informe del viaducte que va donar la seva 
viabilitat del mateix. Evidentment, suposo que ho diuen perquè una fotografia va córrer 
fa molt poc a les xarxes socials referent a una junta de dilatació que va haver-hi 
pròpiament del viaducte. S’hi va anar, jo ho sé, per part d’urbanisme, els tècnics a 
analitzar-ho, van dir que no hi havia problemes, però estic d’acord amb vostè, i així es 
farà, tornarem a reiterar la petició de l’anàlisi al respecte. 

Els artistes de carrer, senyor Lluc Salellas, punt de llum, que miri una mica el concepte 
del que estàvem buscant, però no li dic pas que ho trobi incorrecte. És a dir, si jo 
sabés exactament a quins punts realment s’estan plantejant a veure…, aquest punt de 
llum podríem estudiar-ho amb més concreció. Perquè és molt diferent un punt de llum 
enmig del Barri Vell que potser en una zona on no pugui haver-hi tanta influència amb 
la sonoritat. 

Si realment aquests músics es poden posar en contacte amb l’Àrea de Cultura, en 
podem parlar i debatre. 

La Fira del Llibre, efectivament, en aquesta cas no era una llibreria, sinó la fundació de 
la llibreria Les Voltes, que d’acord amb les AMPA, amb la Federació d’AMPA i amb el 
Moviment de Reforma Pedagògica van plantejar la creació de la primera fira infantil i 
juvenil, que tenia… o té dues missions molt clares o visions molt clares, que és la de 
promocionar las lectura en els nens joves, des dels infants fins als joves, i la segona, la 
lectura en llengua catalana. 
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Ens van vindre a plantejar aquesta proposta, ens van fer una demanda de taules, 
cadires i un ajut per en Tonietti, que va actuar en aquest punt. Vam trobar que era una 
bona possibilitat per promocionar una qüestió que jo crec que el Govern, però jo 
particularment la considero essencial, que és la lectura; crec que sense lectura la 
societat no evolucionarà. I entenc que va ser una oportunitat. 

A partir d’aquí sí que se li va recomanar a aquesta fundació que l’any vinent treballi per 
obrir-ho molt més –molt més–, i ella està disposada a obrir-ho a altres llibreries o a 
altres fundacions, a fi i efecte, doncs, de poder-li demanar la màxima difusió i que hi 
participi. 

També li he de dir que a nosaltres ens ho vénen a demanar una setmana abans de 
fer-se. És a dir, a partir d’aquí nosaltres analitzem i veiem la viabilitat i diguem: «bé, 
ens sembla bé», era un ajut de cadires i taules. Per tant, vam trobar-ho bé. 

Festival Plot: el festival Plot és una partida que està dintre de la partida d’arts visuals, 
al capítol IV. És una partida de 25.000 euros. Efectivament, també se’ls dóna l’ús 
pròpiament de dimarts fins a dissabte del Teatre Municipal. I aquest divendres vinent 
es farà la presentació del que serà la programació d’aquests dies. 

Si vol més…, estic a la seva disposició per poder-ho comentar. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor Ribas. 
Senyora Plana… 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU):  Gràcies, alcaldessa. Amb referència al que 
preguntava el senyor Vázquez de Temps de Flors i els espais: vostè sap que a final 
d’any surt una convocatòria en la qual es presenten diferents projectes. L’Ajuntament 
no gestiona directament els espais; hi ha diferents associacions que gestionen cada un 
dels espais en diferents blocs: hi ha l’Associació d’Amics de les Flors, l’Associació 
d’Amics de la Girona Antiga, l’Associació d’Art Floral i alguns espais que gestionem 
nosaltres directament des de l’Ajuntament de Girona. Però concretament les escales 
les gestiona una associació.  

Llavors, els projectes que es presenten en la convocatòria que es publica a finals 
d’any, al novembre, les diferents associacions, doncs, són persones que tenen llarga 
experiència i valoren quin dels projectes presentats és el més idoni per a aquell espai. 
Per tant, si no ho recordo malament, qui gestiona l’espai de les escales és els Amics 
de les Flors i són ells qui decideixen quin projecte floral es posa allà o no. 

Al senyor Lluc Salellas, és veritat –és veritat–, ja ens vam comprometre a explicar-li de 
quina manera es cedien els espais de l’auditori, ( . . .  ) del regidor Carles Ribas; no és 
«fallo» meu encara, perquè vaig ser jo qui em vaig comprometre. Li ho passarem. Però 
de la mateixa manera que ha sigut un «fallo» meu, m’ha de reconèixer que altres 
peticions que han fet sense després demanar vostès el seguiment, jo els l’he fet 
arribar. Per tant, per allò bo i per allò dolent. 

També estaria bé de tant en tant de dir: «Ostres, mira, ens heu passat això. Gràcies.» 
Res més, ja està.  

Li passarem la informació, senyor Salellas, no pateixi. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Li he respost un mail avui 
precisament dient gràcies, el deu haver rebut, no? 

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU):  Personalment, gràcies. Gràcies per les gràcies. 
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Sra. Glòria Plana Yanes (CiU):  Quant al Invest In, al senyor Terés, precisament el 
dia 20 d’aquest mes fem una jornada conjunta amb Acció que explicarem a la resta de 
regidors i alcaldes de l’àrea urbana –vostè sap que Invest In està dintre de l’Agència 
de Promoció Econòmica, és un projecte de la Taula d’Indústria–, fem una sessió amb 
la resta de municipis de l’àrea urbana de Girona per explicar tots els canvis que estem 
portant a terme per tal de captar més inversors en els polígons tant de Girona com de 
Figueres. 

Aquí a Girona la fem al matí, aquesta sessió, i a Figueres la faran a la tarda. Llavors, 
explicarem totes les novetats que estem fent per actualitzar tant el web com els 
models, diguéssim, de formularis per poder donar als possibles inversors en el territori, 
com el catàleg de serveis, etcètera. 

Gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana Yanes (CiU):  Perdó, alcaldessa. A la senyora Roca, que ha 
preguntat pel tema del dia de l’horari europeu, ho estem treballant i properament, 
doncs, li donarem resposta també de quin dia serà. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, gràcies. Al senyor Salellas, sobre l’accés 
als arxius que comentava, autoritzacions d’accés a arxius de mobilitat per part 
d’agents municipals… (veus de fons), sí, però com que ha dit: «És que no ens 
acaba…» No em fa res i ho incorporo com a pregunta: és quelcom habitual que puguin 
tenir accés a arxius de mobilitat per al desenvolupament de la seva tasca de tall de 
carrers o d’activitats concretes que es facin. Per tant, si vol saber alguna cosa més…, 
però és quelcom habitual. 

Sobre la mobilitat de l’àrea, i si m’ho permeten, els responc conjuntament amb el tema 
del cap d’àrea, perquè em fa la sensació que m’estan preguntant el mateix, sobre la 
mobilitat que s’havia donat… No? 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona):  Mobilitat a l’equip, als equips, als 
diferents equips de tècnics i tècniques, educadors socials, assistents socials. 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Com vostès saben, en el cartipàs actual, 
participació, entitats i voluntariat no depenen de l’àrea de la qual sóc regidora, sinó que 
està a Sostenibilitat, amb el regidor Berloso. Per tant, aquelles persones que tenien la 
seva plaça d’origen en matèria de participació ciutadana, entitats o voluntariat són 
aquestes persones que suposo que vostè em diu que s’han traslladat físicament a 
l’Àrea de Sostenibilitat. 

Jo si volen els puc respondre, però si volen que en parlem amb calma o en volen…, 
però la mobilitat que s’ha donat ha estat estrictament aquesta. 

I referent al cap d’àrea, una d’aquestes persones, precisament, amb plaça d’origen a 
participació, era qui estava ocupant el lloc de cap d’àrea. Per tant, no és que jo hagi 
decidit, diguem-ne, treure-li aquest nomenament, sinó que ha tornat a la seva plaça 
d’origen. 

Jo no vaig dir que fos a criteri meu; vaig dir que era una decisió meva com a regidora. 
Els criteris estan perfectament establerts en la fitxa de treball, és a dir, cap regidor pot 
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establir els criteris que ha de complir; és un document regulat i aprovat. Per tant, li faré 
arribar la fitxa, si té aquest interès: és un funcionari de categoria A1, amb una sèrie de 
requisits que s’han de complir, eh? 

Respecte als pisos, a la promoció de Domeny, precisament la setmana passada vàrem 
demanar al registre, a petició de l’associació de veïns precisament, saber qui és el 
propietari o propietaris d’aquesta promoció. Per tant, a la pròxima Taula per al Dret 
Local d’Habitatge o si m’arriba abans, doncs, ja li faré arribar aquesta informació. 

Sobre el Pla local d’habitatge, també doni’m uns dies perquè és quelcom que estic 
treballant en aquests moments. Els el puc fer arribar o en la pròxima convocatòria de 
la Taula per al Dret Local d’Habitatge, doncs, ho podem parlar amb calma. 

Sobre la compra o cessió d’ús de pisos, jo el que deia és que nosaltres no érem 
partidaris de comprar pisos a entitats bancàries; n’hem parlat moltes vegades en 
l’àmbit de la taula, és a dir, algunes d’elles han estat rescatades amb diner públic i no 
em sembla que s’hagi d’utilitzar més diner públic. Ara, altra cosa és la cessió d’ús, 
d’acord? Vostè em preguntava dades: en aquest primer trimestre del 2016 s’ha cedit 
l’ús de set pisos, eh?, però són cessions d’ús, en cap cas compra. 

Respecte a les regidories de barri, la separació que em comentaven… (alguns mots de 
la intervenció no se senten), em sembla que era el senyor Albertí, són en dos barris 
d’alta densitat i de molta demanda de presència de regidors. Amb el regidor Narcís 
vam quedar que ho treballaríem de manera conjunta. De fet, aquesta setmana 
passada va haver-hi una reunió, doncs, amb el director de l’institut de Santa Eugènia. 
És a dir, que les entitats, associacions, mancomunitat no han de patir per res, perquè 
l’atenció s’anirà fent conjunta. També haig de dir que l’obertura del nou centre de 
distribució d’aliments i l’equipament de joventut a Can Gibert fa que també hi hagi de 
tenir una dedicació especial. I em va semblar que polítiques de joventut, aquest nou 
centre i poder tenir aquesta atenció conjunta donaria millor resposta als ciutadans i 
ciutadanes dels dos barris, que imagino que és el que tots perseguim. 

I diria que no m’he deixat cap pregunta per respondre. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs, moltes gràcies, 
senyora Paneque. El senyor Berloso… 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Vejam, la senyora 
Veray demanava vejam si per Temps de Flors es farà un reforç de qüestió de neteja i 
tal, evidentment, si es feia, vull dir, es farà. El que passa que jo en aquest moment no 
sé contestar-li, en tot cas, ja li enviaré el pla que hi hagi en aquest sentit. 

Llavors, vull dir, la senyora Costa parlava de la qüestió dels excrements dels gossos, 
no? Farem…, o sigui, ja li puc assegurar que farem una nova campanya i prendrem 
accions, el que passa que la concreció d’aquesta campanya i d’aquestes accions, en 
tot cas, en el seu moment li farem arribar quan se farà. Però està, diguem-ne, a la 
cartera d’actuacions a fer, doncs, com més aviat millor. 

Tant la senyora Pèlach com el senyor Terés estaven interessats, vull dir, per la qüestió 
dels cementiris: una, vull dir, la senyora Pèlach, en tot cas, demanava que quan se ve 
a demanar informació se’ls deriva a Mémora; no ho sé, ho esbrinaré i ja també la 
informaré. Quant al senyor Terés, vull dir, dir-li que demana l’anul·lació de les 
ordenances actuals i després fer una nova ordenança o substituir aquesta 
ordenança…, llavors, bé, en aquest sentit, i davant també d’una petició que ha arribat 
amb diferents firmes demanant que el serveis funeraris estan amb uns preus, vull dir, 
doncs, que per a les persones que pateixen, que han patit la crisi o una família 
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treballadora i tal, doncs, que no està adequat a les seves possibilitats. Hi estem 
treballant, el secretari està acabant un informe i estem treballant en aquest sentit. I jo 
crec que ben aviat els podrem donar també una informació sobre aquesta qüestió. 

També, vull dir, doncs, tant la senyora Pèlach com el senyor Terés coincideixen en la 
qüestió d’Aigües de Girona, tant, diguem-ne, en el sentit de la taula aquesta de 
municipalització de l’aigua com… Bé, tots dos, vull dir, coincideixen més o menys en el 
mateix. Dir-los que dimecres farem possessió, vull dir, de la responsabilitat de les 
aigües i que després de seguida posarem, si s’ha de posar, continuar el funcionament, 
doncs, d’aquesta taula, doncs, la continuarà, més totes les altres coses, vull dir, que es 
puguin treballar i millorar del servei de les aigües i tal. 

I em sembla que no tenia res més. No sé si queda alguna cosa per contestar, però… 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte, moltes gràcies. La 
senyora Planas… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, en 
primer lloc, se’ns preguntava per la visió del ROM: dir que el que pretenem és poder 
portar una proposta, una proposta de ROM per poder debatre i, a més a més, poder 
introduir tot allò que els grups, els diferents grups creguin convenient, i llavors 
convocar la comissió. I, per tant, estem treballant una proposta per després poder 
convocar la comissió. 

El que farem serà dir que posem una data per a la comissió, portarem un principi de 
proposta i la podem seguir treballant tots junts. 

Pel que fa a la Central del Molí, dir que dilluns passat va venir l’empresa constructora, 
la qual ens va comunicar que no veia possible seguir fent les obres. Avui ens hem 
tornat a reunir amb ells; avui mateix han presentat ja la seva renúncia.  

I ara treballarem per tramitar urgentment, doncs, poder fer una nova adjudicació, 
perquè vostès saben que no pot…, un cop ja s’ha adjudicat, no és possible que el que 
ha quedat segon poder-li adjudicar.  

I que són qüestions diferents, els diferents problemes que hem tingut tant pel que fa a 
la de la Central del Molí i la cobertura de la pista, són qüestions diferents. Aquesta ha 
estat una problemàtica financera de l’empresa. No era la primera empresa, era la 
tercera; les dues primeres eren baixes temeràries i no se’ls va adjudicar, i es va 
adjudicar a la tercera empresa. Vostès ho saben perquè sempre ho expliquem, a la 
mesa de contractació se’n parla i tothom pot dir el que cregui convenient. L’oposició i 
els diferents grups de l’oposició vénen a les meses de contractació i, per tant, si tenen 
alguna cosa a dir poden dir-ho allà. Però dir que no era la primera, sinó era la tercera; 
les dues primeres no es varen donar per baixa temerària. 

Per tant, dir que aquí jo no sé si ha sigut qüestió de mala sort o què, però realment 
aquesta empresa era una empresa solvent quan es va mirar en el seu dia. Ells avui 
ens han explicat que han tingut un problema amb dues o tres setmanes d’un 
impagament d’un client molt important, que els ha deixat a deure més d’1 milió d’euros, 
i ells no es veuen…, això els ha provocat una situació de fallida pel que fa a l’empresa. 

Nosaltres ara el que posem de seguida és posar-nos a treballar per poder fer al més 
ràpid possible, per tràmit d’urgència, la nova adjudicació. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Planas. 
Senyor Alcalà… 
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Sr. Joan Josep Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Contestaré les preguntes, n’hi ha algunes que ja s’han quedat pel camí perquè les han 
anat responent: per exemple, el tema de la Comissió del Nomenclàtor, tal com ha 
comentat, perquè estava entre les dues àrees, hi estem treballant. I com que hi ha 
hagut canvis en el nou cartipàs, els membres també són diferents i per això ara ho 
hem d’acabar. Però hi hem estat treballant amb el regidor Manuel Martín. 

Referent a la primera de les preguntes que feia la senyora Veray, sobre la freqüència 
del bus en aquests dies que hi ha tanta activitat, els caps de setmana, bé, és un tema 
que hem d’estudiar. Sí que realment si estem fent apostes pel transport públic, els 
diumenges són els dies que no hi ha tanta gent i per això van tan espaiats, però que 
és un tema que ens hem de plantejar i estudiar. 

Referent al tema dels taxis, aquí al grup de la CUP, taxis adaptats, el nou reglament 
que s’està confeccionant i que estem avançant ja ho regularà. Però, de totes maneres, 
dir-li que quan es fa una trucada a través de les centrals de taxis, si en aquell moment 
a la ciutat de Girona no hi ha un taxi adaptat, busquen a l’altra població perquè pugui 
fer el servei. 

El tema de la Girocleta, afortunadament, cada vegada hi ha més usuaris de la 
Girocleta. Aquí sí que és cert que hi han determinades dates, els caps de setmana 
també, en les quals no tenim operaris treballant, doncs, que a vegades es donen 
aquestes circumstàncies: o que una estació està molt plena o molt buida. També és un 
tema que estem estudiant i la manera en què ho puguem solucionar, per tal de donar i 
continuar millorant el servei. 

Pel que respecte a la millora del carrer Santa Clara, de substitució d’aquestes planxes, 
no s’ha fet a “la Caixa”, no s’ha fet a la porta, sí que n’ha afectat una part, però no s’ha 
fet allà; s’ha fet en concret a la cruïlla entre el carrer Santa Clara i Sant Francesc, on 
es produeixen moltes caigudes. Perquè, a més, és un centre de pas en el qual hi ha 
molta activitat. En funció del pressupost ho anirem substituint, perquè realment és un 
lloc que queda molt maco, però a l’hora de la veritat hi ha molts d’accidents i moltes 
caigudes. 

Referent al tema de la parada de davant del Mutuam, no podem fer parades sempre 
allà als centres que requereixen davant de la porta, perquè, evidentment, el ciutadà, la 
ciutadana que s’ha desplaçat fins a agafar el bus també ha hagut de recorregut uns 
metres. Intentem fer el màxim possible. Sí que és cert que hem de millorar el que és 
l’accessibilitat, i en aquest sentit, des de l’Àrea d’Urbanisme i de Mobilitat, estem 
treballant per aquella explanada que ha quedat lliure després de fer el pont donar-li 
servei. 

Referent al Dia mundial sense cotxes, ja ho vaig comentar, el mes passat no hi era, 
però sí que anteriorment s’havia fet aquesta pregunta, i es va dir que s’acordaria dintre 
de la Taula de Mobilitat per parlar, dins de la setmana de la mobilitat, si era convenient 
o no era convenient afegir-nos al Dia mundial sense cotxe. Li vaig dir que 
personalment –personalment– jo no n’era partidari. 

Informar més sovint sobre…, sí que té raó que hem d’informar els membres de la 
Taula de Mobilitat de les accions que estem fent. Això sí que és un detall que hauríem 
de tenir, potser ens n’hem descuidat. Però sí que ho fem a través de les xarxes i aquí, i 
també s’ha fet referència al tema de la premsa, vull agrair molt la feina que fan els 
mitjans de comunicació perquè fan difusió de les notes que fem, perquè és la manera 
de poder arribar. Però sí que té raó i en això millorarem, de fer-ho exclusivament 
també –bé, exclusivament no, també– als membres de la taula. 
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Aquí després s’ha comentat el tema del tracte de l’àrea policial, per què hi han 
aquestes diferències i per què es donen aquests guardons. Dir-li que aquest mateix 
Ple va aprovar el Reglament de guardons i en funció d’aquest reglament, doncs, es 
donen les distincions. 

També els vull dir que la policia és un servei que està les vint-i-quatre hores i moltes 
vegades està fent serveis d’emergència i està posant la seva vida en risc. I no és una 
cosa que sigui ara que se fa aquesta festa –la qual jo demanaria a la nova regidora 
que continuï–, però jo crec que val la pena fer-la. 

Referent a les respostes al Grup d’Esquerra, sobre el tancament del carrer Maria 
Aurèlia Capmany, ja ho tenim acordat amb la universitat. I l’altre dia vaig respondre a 
una…, bé, estem treballant a dintre de la comissió que està negociant amb la 
universitat, però l’altre dia una persona a través de la xarxa me demanava que què 
passava sobre un tema que no era directament sobre el Maria Aurèlia Capmany, però 
sí que anava relacionat amb les parades del bus. I jo li contestava que el dia 30 de 
setembre està previst que estigui finalitzat, perquè va relacionat amb aquest projecte 
que s’està fent des de l’Àrea d’Urbanisme de trasllat de les parades de bus. 

Sobre el Pla d’asfaltatge, demano disculpes al regidor si no hem informat. Potser la 
Taula de Mobilitat…, com que he estat de baixa, potser se’m va passar a l’última 
informació  ( . . . ) informativa. Però també dir-li que això es va aprovar per junta de 
govern; per tant, ha sortit el decret. Però també de la mateixa manera que deia això de 
la Taula de Mobilitat, també he de tenir més cura per part meva d’informar. 

Sobre el problema concret del carrer Lorenzana, igual que altres carrers, no arribem, 
amb el pressupost que tenim no arribem. I aquí sí que li puc assegurar que des que…, 
ja és el cinquè any que ho faig, el pressupost, al Pla d’asfaltatge ens regim purament 
en dades tècniques, eh? Jo li puc dir cada un dels carrers i li puc demostrar 
objectivament el perquè es fa cada un dels carrers, que no arribem a tots. 

Sobre el problema del fanal que hi va haver a la zona de Sant Narcís, exactament al 
carrer Ramon Muntaner, i precisament, també amb el senyor Ramon, aquí hi va haver 
un error per part de l’operari, el qual va confondre la TIC ( . . . ), perquè va entrar via 
TIC ( . . . )  i va respondre. Però abans que sortís publicat a la premsa aquest escrit, 
l’operari una vegada havia detectat l’error, va trucar personalment a aquest senyor i li 
va demanar disculpes. Però el diari, evidentment, no ho tenia i ho va publicar. 
L’endemà o dos dies després va sortir també que reclamava la deixadesa, però no, 
perquè l’operari se n’havia preocupat. 

I després, hi havia una altra qüestió que era el tema de les voreres, que són estretes, 
que sí que ho són. 

Sobre el tema de la moció de Mou-te en bici, jo em vaig trobar amb ells a finals de mes 
de febrer al centre on es troben ells i jo els vaig tornar a insistir que nosaltres teníem el 
compromís, perquè també ho vàrem votar a favor, de complir amb la moció que ens 
varen presentar. Per tant, és el nostre interès poder complir-la, i és així que ho vàrem 
manifestar. El que passa que tot requereix el seu tempo. 

Sobre col·locar indicadors a zones de…, ah, sí, a zones dels nens allà; ho mirarem i 
ho senyalitzarem. 

I sobre el reservat amb plaques concretes de reserva de minusvàlids és una qüestió 
que hi ha algun cas que potser sí que ens l’haurem d’estudiar, però com a cas molt i 
molt concret que haurem d’establir com ho fem. És un tema que no els dic que no, 
però sí que és cert que el criteri actualment és no fer-ho. 
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De fet, i varen parlar-lo amb mi –això ho han tret en més d’una reunió–, i ells tampoc 
són partidaris de fer-ho perquè… Sí que és cert que m’ha vingut alguna persona a 
veure’m i té un problema molt concret, i haurem d’estudiar-lo, però haurem de dir en 
quins criteris, perquè no hi hagi un abús. 

Penso que he respost a tots. 

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

Referent a les que se m’han dirigit a mi directament, respecte a la fundació, senyor 
Terés, doncs, evidentment, les mocions tenen vocació de ser complides; aquest 
Ajuntament està complint amb la moció aprovada. També és cert que caldrà veure cap 
a on orienta la fundació, doncs, el que cregui que ha de fer o veure cap on hagi d’anar. 
L’Ajuntament està complint amb la moció. 

Respecte a la pregunta del regidor Albertí, crec que era i que ha estat ja contestada 
per la tinenta d’alcalde Sílvia Paneque, recordar que els barris de Santa Eugènia i Can 
Gibert sumen el 16-17 per cent de la població de Girona. Tenen un alt índex de 
població, suposa la configuració d’aquests dos barris. I si coneixen bé els barris, saben 
que per ells el més important i els temes que més els interessava de tenir aquesta 
interlocució directa amb l’Ajuntament és tot el tema de serveis a les persones, tot el 
tema d’ocupació, perquè tot el que suposa cohesió, convivència, reducció de l’atur i els 
joves, doncs, tenen molta importància per a ells, però també saben…, sí, si ho 
coneixen bé també saben que el de la sostenibilitat i el de la jardineria i el de la neteja 
saben que per ells és molt important.  

Atès i tenint en compte l’amplitud de població, numèricament parlant, i que aquests 
dos són els dos temes que més interès tenen per als veïns de Santa Eugènia i Can 
Gibert, hem cregut que era important compartir aquestes polítiques, aquestes accions 
amb els dos regidors que més poden veure’s responsables de totes aquestes accions. 

I aquest ha sigut el motiu que es decidís fer aquestes dues regidories, però que 
treballen compartidament amb estratègia coordinada. 

I en tercer lloc, doncs, lamento la manca de comunicació amb el tema del Pla 
d’asfaltatges, i, evidentment, mirarem que no es torni a produir en cap més ocasió. 

Doncs, moltes gràcies i bona nit.        

 

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, es dóna per acabat l’acte, essent les 
23:17 hores, jo, com a secretari, en dono fe. 

 

El secretari general 

 

 

José Ignacio Araujo Gómez 


