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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2016. 

A la ciutat de Girona, a catorze de març de dos mil setze, essent les 18:00 hores, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament, sota la presidència de l’alcalde-president, en funcions, 
senyor Eduard Berloso Ferrer, amb l’assistència dels regidors i regidores que figuren a 
continuació, a l’efecte de celebrar sessió ordinària. 

ASSISTENTS: 

ALCALDE-PRESIDENT, EN FUNCIONS 

Sr. EDUARD BERLOSO FERRER (CiU) 

REGIDORS I REGIDORES 

SRA. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 

SRA. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 

Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 

SR. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 

Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 

SRA. EVA PALAU GIL (CiU) 

SR. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 

Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 

SR. RICARD CALVO PLA (ERC-MES) 

SR. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 

SR. MARTÍ TERÉS BONET (ERC-MES) 

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

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

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

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

SRA. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC-CP) 

SRA. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC-CP) 

SR. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC-CP) 

SR. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC-CP) 

SRA. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 

SR. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 

SRA. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 

Han excusat la seva absència els senyors Albert Ballesta Tura i Joan Alcalà Quiñones. 
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. 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Bé, bona tarda a tothom. Si els 
sembla, iniciarem el Ple del mes de març. 
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Doncs, iniciaríem. Algun comentari respecte a l’ordre del dia? Estem d’acord? (Pausa.) 
Gràcies. 
 

ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 

Aprovar, si s'escau, els esborranys de les actes de la sessió ordinària de 25 de gener de 
2016 i extraordinària de 25 de gener de 2016.  

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

Sentència núm. 210, de 27 de juliol de 2015. 

Sentència núm. 157, d'1 d'octubre de 2015. 

Sentència núm. 232, de 17 de novembre de 2015. 

Sentència núm. 11, de 18 de gener de 2016. 

Sentència núm. 17, de 22 de gener de 2016. 

Sentència núm. 28, de 9 de febrer de 2016. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener 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 1 de febrer 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. Maria 
Teresa Carpintero Campal, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. Maria 
Teresa Carpintero Campal, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del senyor Biel 
de Montserrat Valls, personal eventual periode 2015-2019. 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del senyor Biel de 
Montserrat Valls, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la senyora 
Sonia Cebrian Torres, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la senyora 
Sonia Cebrian Torres, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de Carles 
Ferreira Torres personal eventural. 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de Carles Ferreira 
Torres personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la senyora 
Susanna Fulcarà Lara, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la senyora 
Susanna Fulcarà Lara, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la senyora 
Cristina Lopez Gonzalez, personal eventual. 
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Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la senyora 
Cristina Lopez Gonzalez, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la senyora 
Dolors Martin Sanchez, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la senyora 
Dolors Martin Sanchez, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener 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 1 de febrer 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del senyor Carles 
Mulero Punsi cap del Gabinet de l'Alcalde com a personal eventual període 2016-2019. 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del senyor Carles 
Mulero Punsi cap del Gabinet de l'Alcalde com a personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Joaquim 
Oliva Sala, com a personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 8 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Joaquim 
Oliva Sala, com a personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. Maria 
Padres Angelats, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. Maria 
Padres Angelats, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Daniel 
Planas Vila, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Daniel 
Planas Vila, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Albert 
Riera Pairó, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Albert 
Riera Pairó, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la senyora 
Ana Rodriguez Acosta, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la senyora Ana 
Rodriguez Acosta, personal eventual. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener 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 1 de febrer 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Narcís 
Sastre Fulcarà, personal eventual per ocupar el lloc de treball de Coordinador de 
Sostenibilitat. 
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Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Narcís 
Sastre Fulcarà, personal eventual per ocupar 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. Aïna 
Subiñà Casals, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. Aïna 
Subiñà Casals, personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Francesc 
Xavier Ten Costa, personal eventual per ocupar el lloc de treball de Coordinador d'Arts 
Escèniques. 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del Sr. Francesc 
Xavier Ten Costa, personal eventual per ocupar el lloc de treball de Coordinador d'Arts 
Escèniques. 

Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del senyor 
Enrique Urreta Alvarez personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del senyor Enrique 
Urreta Alvarez personal eventual 

Decret de l'Alcaldia de data 26 de febrer de 2016 relatiu a liquidació pressupost 2015 
Ajuntament de Girona 

Decret de l'Alcaldia de data 18 de febrer de 2016 relatiu a liquidació pressupost 
Organisme Autònom Patronat Call de Girona corresponent a l'exercici 2015 

Decret de l'Alcaldia de data 18 de febrer de 2016 relatiu a liquidació pressupost 
Organisme Autònom d'Educació Musical corresponent a l'exercici 2015 

Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2016 relatiu a revocació dels Decrets de 
l'Alcaldia de dates 11 i 15 de febrer de 2016 relatiu a les delegacions competències 
genèriques i específiques. 

Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2016 relatiu a revocació decrets de l'Alcaldia 
de dates 11 i 15 de febrer de 2016 referent a la delegació de signatura. 

4. CONVALIDACIONS. 

Convalidació Decret de l'Alcaldia de data 2 de març de 2016 relatiu a resolució 
d'expedient sancionador número 2015013246 per incompliment de l'Ordenança 
municipal de protecció, control i tinença d'animals. 

PROPOSTES. 

ALCALDIA -PRESIDÈNCIA 

5. Presa de coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Albert Ballesta Tura al càrrec 
d'alcalde i regidor de l'Ajuntament de Girona. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

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

COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I ACTIVITATS 

7. Aprovar l'avanç de la modificació puntual del PGOU núm. 65 ús de càmping. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I  RÈGIM INTERIOR 

8. Reconeixement de compatibilitat amb un segon lloc de treball o activitat. 

9. Modificació de la plantilla de l'exercici 2016 

10. Modificació bases execució pressupost 2016 

11. PROPOSTES URGENTS. 
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MOCIONS ENTITATS CIUTADANES. 

12. Moció que presenten les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya per ajustar 
els serveis bibliotecaris i aules d'estudi a les necessitats dels estudiants gironins. 

13. Moció que presenta l'entitat Ateneu d'Acció Cultural-ADAC referent a recolzar la 
proposta de considerar Sant Joan com la Festa Nacional dels Països Catalans. 

MOCIONS. 

14. Moció que presenten conjuntament els grups municipals de CiU, ERC-MES, CUP-
Crida per Girona, PSC-CP, C'S I PPC, per a l'obtenció del segell de reconeixement Ciutat 
Amiga de la Infància. 

15. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per aprovar un pla 
d'acollida. 

16. Moció que presenta el grup municipal del PPC referent al projecte de rehabilitació de 
l'antic cinema Modern. 

17. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-MES per una Girona respectuosa i més 
amable amb els animals. 

PART DE CONTROL 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats local, des de la resolució número 2016000939 a la número 2016002828, 
des de 1 de febrer de 2016 fins a 29 de febrer 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 5 de febrer de 
2016 (ordinària), 12 de febrer de 2016 (ordinària), 19 de febrer de 2016 (ordinària), i 26 
de febrer de 2016 (ordinària). 

18. PRECS I PREGUNTES 

Segon.- Convocar el Ple ordinari pel proper dia 14 de març de 2016, a les 18:00 hores. 

 
 
1. ACTA 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Passaríem al segon punt de l’ordre 
del dia, l’aprovació de l’acta del Ple anterior. Alguna qüestió? (Pausa.) No? Doncs, 
quedaria aprovada. 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: El punt número 2, l’informe de 
Presidència, atesa la situació, vull dir el cas en què ens trobem d’aquesta presidència en 
funcions, en tot cas, vull dir, doncs, el deixaríem sobre la taula. Tots tenen l’informe, se’ls 
ha deixat l’informe i, per tant, poden quedar informats amb el paper que se’ls ha deixat.     
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
* Sentència núm. 210, de 27 de juliol de 2015, de l'Audiència Provincial de Girona, 
Secció Segona, que estima en part el recurs d'apel·lació núm. 216/2015, interposat per 
la part actora contra la sentència núm. 4/15, de 29 de desembre de 2014, dictada pel 
Jutjat de Primera Instància núm. 3 de Girona, en els autos de  judici  verbal núm. 
1211/2013, en virtut de la qual es va desestimar  la demanda  interposada  d'acció  
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reivindicatòria del domini i acció de delimitació i fitació de finques, en relació a unes 
finques registrals. 
* Sentència núm. 157, d'1 d'octubre de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm.  2  de  Girona,  que  estima  el  recurs  contenciós  administratiu  núm.  254/14, 
interposat  per  la  recurrent  contra  el  Decret  dictat  per  l'Alcaldia-Presidència  en data  
25  d'abril  de  2015,  pel  que  es  va  desestimar  el  recurs  de  reposició interposat  
contra  l'anterior  Decret  d'Alcaldia  de  data  12  de  febrer  de  2014, desestimatori de 
la sol·licitud d'exempció de l'impost sobre béns immobles (IBI) i de  l'impost  sobre  
l'increment  de  valor  dels  terrenys  de  naturalesa  urbana (IIVTNU), d'uns immobles 
d'aquesta ciutat. La sentència imposa les costes a la part demandada, l'Ajuntament de 
Girona. 

 

* Sentència  núm.  232,  de  17  de  novembre  de  2015,  del  Jutjat  Contenciós 
Administratiu  núm.  1  de  Girona,  que  estima  el  recurs  contenciós  administratiu núm. 
261/2015, interposat per la recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia- Presidència 
en data 18 de maig de 2015, pel que es va desestimar el recurs de reposició interposat 
contra la butlleta de denuncia de data 28 de març de 2015, la ratificació  de  la  sanció  i  
la  denegació  per  silenci  administratiu  del  recurs  de reposició interposat contra dita 
ratificació així com el Decret d'Alcaldia de 12 de juny  de  2015,  que  va  desestimar  el  
recurs  de  reposició  interposat  contra  la liquidació de la taxa per retirada d'un vehicle 
per la grua municipal. La sentència imposa les costes a la part demandada, l'Ajuntament 
de Girona, fins a un límit de 100 €. 
* Sentència núm. 11, de 18 de gener de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 104/2015, 
interposat   per   la   societat   recurrent   contra   el   Decret   dictat   per   l'Alcaldia- 
Presidència en data 3 de desembre de 2014, pel que es va imposar una primera multa 
coercitiva per cadascun dels habitatges declarats en situació de desocupació, i contra el 
Decret de l'Alcaldia de 17 de febrer de 2015, pel que es va imposar una segona multa 
coercitiva per cadascun dels habitatges propietat de  la  recurrent  situats  en  un  carrer  
d'aquesta  ciutat.  La  sentència  imposa  les costes a la part demandada, l'Ajuntament de 
Girona, fins a un límit de 1.000 €. 
* Sentència núm. 17, de 22 de gener de 2016, del Jutjat Penal núm. 3 de Girona, 
dictada en el procediment abreujat núm. 15/2012, que condemna a l'acusat com autor 
penalment responsable de dos delictes de conducció temerària, un delicte de lesions 
imprudents i un delicte de desobediència, a la pena de 6 mesos de presó, i a la 
privació del dret a conduir vehicles i ciclomotors pel temps d'un any i sis mesos, amb 
imposició de les costes processals causades, havent d'indemnitzar a l'Ajuntament de 
Girona en la quantitat de 2.036,32 euros, més els interessos legals. 
* Sentència núm. 28, de 9 de febrer de 2016, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que estima en part el recurs contenciós administratiu  núm. 363/2015, 
interposat per la recurrent contra el Decret dictat per l'Alcaldia- Presidència  en  data  21  
d'agost  de  2015,  pel  que  es  va  estimar  parcialment  la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis soferts en motiu d'una caiguda patida el dia 
21 d'agost de 2013, al carrer de Sant Salvador d'Horta, degut a l'existència d'una tapa 
metàl·lica en el tram de carrer no  urbanitzat.  La  sentència  estableix  la  quantitat  a  
indemnitzar  en  10.228,58  € més els interessos legals des de la reclamació 
administrativa, que serà abonada íntegrament per la companyia asseguradora. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener 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 
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de Coordinadora de Promoció i Ocupació, adscrita a l'Àrea de Promoció i Ocupació, 
assimilable al grup A, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual 
de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 12 de gener 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 1 de febrer 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 26  de  gener  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 21 de gener 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 D (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 12 de 
gener 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 de febrer 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 26 de 
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gener 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del 
senyor Biel de Montserrat Valls, personal eventual període 2015-2019. 
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 B (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 12 de gener 
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. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer 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 26 de gener 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. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Sonia Cebrián 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 B (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 12 de gener 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 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Sonia Cebrián 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 26 de gener 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. 
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Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener 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 d’ERC, assimilable 
al grup B (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 12 de gener 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  1  de  febrer  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 d’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 26 de gener 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 21 de gener 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  D  (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 12 de 
gener 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 de febrer 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 26 de 
gener 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Cristina López González, personal eventual. 
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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  B  (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 
12 de gener 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 de febrer 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 
26 de gener 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Dolors Martín Sánchez, 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  D  (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 12 de gener 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 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Dolors Martín Sánchez, 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  26 de gener 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 21 de gener 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 A, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de 
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confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 12 de gener 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 1 de febrer 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 26 de gener 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del 
senyor  Carles  Mulero  Punsi  cap  del  Gabinet  de  l'Alcalde  com  a  personal 
eventual període 2016-2019. 
Nomenar el Sr. Carles Mulero Punsi amb NIF 40297884K per ocupar el lloc de treball  
de  Cap  de  Gabinet  d'Alcaldia,  adscrit  a  l'Àrea  d'Alcaldia,  assimilable  al grup A, amb 
un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de confiança i 
assessorament especial, amb efectes del dia 12 de gener 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 en donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del senyor  
Carles  Mulero  Punsi  cap  del  Gabinet  de  l'Alcalde  com  a  personal eventual. 
Nomenar el Sr. Carles Mulero Punsi amb NIF 40297884K per ocupar el lloc de treball  
de  Cap  de  Gabinet  d'Alcaldia,  adscrit  a  l'Àrea  d'Alcaldia,  assimilable  al grup A1, amb 
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un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de confiança i 
assessorament especial, amb efectes del dia 26 de gener 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 en donarà compte al Ple Municipal en la primera sessió que celebri. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 21 de gener 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, assimilat al grup A, nivell CD 28 i dedicació 40 hores setmanals i   
amb la consideració de personal eventual de confiança i assessorament especial, amb 
efectes del dia 12 de gener 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 8 de febrer 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 26 de gener 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Maria Padrés 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  D  (Nivell  CD 16)  auxiliar  administrativa,  amb  una dedicació  de  37,5  hores  
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i  una  retribució  íntegra  mensual  de  1.305,27  € ,  amb efectes del dia 12 de gener 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 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Maria Padrés 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 26 
de gener 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 21 de gener 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 D (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 12 de gener 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 de febrer 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 
retribució íntegra mensual de 1.305,27 € , amb efectes del dia 26 de gener 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 21 de gener 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 A, amb un nivell 
de CD 30 i amb la consideració de personal eventual de confiança i assessorament 
especial, amb efectes del dia 12 de gener 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 
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(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 1 de febrer 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 26 de gener 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Ana Rodríguez Acosta, personal eventual. 
Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  la  senyora Ana  
Rodríguez Acosta amb NIF 77621271C, assessora del grup municipal del PSC,  
assimilable  al  grup  D  (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 12 de 
gener 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 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la 
senyora Ana Rodríguez Acosta, personal eventual. 
Nomenar  personal  eventual  de  confiança  o  assessorament  especial  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 26 de gener 
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 21 de gener 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, 
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assimilable al grup A, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal 
eventual de confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 12  de  gener  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 1 de febrer 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 26  de  gener  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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 
Narcís Sastre Fulcarà, personal eventual per ocupar el lloc de treball de 
Coordinador de Sostenibilitat. 
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 A, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de 
confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 12 de gener 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 1 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del Sr. 



 

16 
 

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 26 de gener 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Aïna Subiñà Casals, personal eventual. 
Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora Aïna 
Subiñà Casals amb NIF 38862090W, assessor del grup municipal de PPC, assimilable 
al grup B (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 12 de gener 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 de febrer de 2016 relatiu a nomenament de la Sra. 
Aïna Subiñà Casals, personal eventual. 
Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora Aïna 
Subiñà Casals amb NIF 38862090W, assessor del grup municipal de PPC, 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 26 de 
gener 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del Sr.  
Francesc  Xavier  Ten  Costa,  personal  eventual  per  ocupar  el  lloc  de treball de 
Coordinador d'Arts Escèniques. 
Nomenar el Sr. Francesc Xavier Ten Costa amb NIF 38806512S per ocupar el lloc  de  
treball  de  Coordinador  d'Arts  Escèniques,  adscrit  a  l'Àrea  d'Alcaldia, assimilable al 
grup A, amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de 
confiança i assessorament especial, amb efectes del dia 12 de gener 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 €). 
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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 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del Sr.  
Francesc  Xavier  Ten  Costa,  personal  eventual  per  ocupar  el  lloc  de treball de 
Coordinador d'Arts Escèniques. 
Nomenar el Sr. Francesc Xavier Ten Costa amb NIF 38806512S per ocupar el lloc  de  
treball  de  Coordinador  d'Arts  Escèniques,  adscrit  a  l'Àrea  d'Alcaldia, 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 26 de gener 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 21 de gener de 2016 relatiu a nomenament del 
senyor Enrique Urreta Álvarez 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 B (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 12 de gener 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 de febrer de 2016 relatiu a nomenament del senyor 
Enrique Urreta Álvarez 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  26 de gener 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  26  de  febrer  de  2016  relatiu  a  liquidació 
pressupost 2015 Ajuntament de Girona. 
Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2015 de l'Ajuntament de 
Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i posant de manifest  el resultat 
següent: 
A. ) Magnituds pressupostàries:  
Respecte al pressupost de despeses: 
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1. Exercici en curs: 
- Pressupost inicial de despeses: 104.568.500,00 
- Modificacions de despeses: 42.133.383,69 
- Pressupost definitiu de despeses: 146.701.883,69 
- Despeses autoritzades: 142.910.325,45 
- Despeses compromeses: 132.567.608,41 
- Obligacions reconegudes: 118.346.881,77 
- Pagaments líquids realitzats: 114.147.871,31 
- Pendents pagament: 4.199.010,46 
2. Exercicis tancats: 
- Pendent pagament inici exercici: 5.056.503,90 
- Rectificació saldo inicial pendent pagament: - 831,80 
- Pagaments realitzats: 4.998.990,56 
- Pendent pagament final exercici: 56.681,54 
Respecte al pressupost d'ingressos: 
1. Exercici en curs: 
- Pressupost inicial d'ingressos: 104.568.500,00 
- Modificacions d'ingressos: 42.133.383,69 
- Pressupost definitiu d'ingressos: 146.701.883,69 
- Drets reconeguts nets: 122.659.622,01 
- Recaptació neta: 107.508.875,12 
- Drets pendents cobrament: 15.150.746,89 
2. Exercicis tancats: 
- Pendent cobrament inici exercici: 47.304.194,21 
- Drets reconeguts nets: 44.605.568,01 
- Recaptació: 14.273.766,72 
- Pendent cobrament final exercici: 30.331.801,29 
B. ) Resultats execució pressupostària: 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 14.831.909,48 
- Resultat pressupostari de l'exercici: 4.312.740,24 
- Romanent de crèdit: 28.265.189,73 
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2016: 27.723.704,17 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 48.656.277,78 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 19.326.623,27 
* Romanent per a despeses generals: 1.605.950,34, després de la incorporació dels 
romanents detallats a l'apartat anterior 
C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012: 
- Capacitat de finançament: 
Ingressos no financers: 115.147.662,01 
Despesa no financera: 110.626.449,82 
Ajustos segons SEC: - 3.981.773,77 
Capacitat de finançament: 539.438,42 
- Regla de la despesa: Liquidació exercici 2014: 
Despesa no financera: 109.388.305,70 
Despesa no financera no computable: - 13.160.511,78 
Ajustos segons SEC: 90.205,19 
Pagaments per transferències internes: - 593.731,79 
Despesa computable 2014: 95.724.267,32 
Liquidació exercici 2015: 
Despesa no financera: 110.626.449,82 
Despesa no financera no computable:  - 13.630.788,74 
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Ajustos segons SEC: 0,00 
Pagaments per transferències internes: - 643.030,65 
Despesa computable 2015: 96.352.630,43 
Taxa de variació despesa computable 2015/2014: 0,66 % 
- Sostenibilitat financera: 
Ingressos liquidats per operacions corrents: 110.411.994,48 
Despeses liquidades per operacions corrents: 100.083.547,45 
Estalvi brut: 10.328.447,03 
Anualitat teòrica amortització: 7.146.194,58 
Estalvi net: 3.182.252,45 
Estalvi net quota amortització 2015: 3.019.078,56 
Capital viu per operacions a llarg termini: 52.380.881,63 
Capital viu per operacions a curt termini: 0,00 
Capital viu operacions avalades: 4.625.540,20 
Ingressos liquidats per operacions corrents: 113.616.117,40 
Ingressos afectats legalment i/o no recurrents: 6.421.780,44 
Ingressos corrents als efectes rati endeutament: 107.194.336,96 
Rati endeutament 31/12/2014: 53.18 % 
 
Decret de l'Alcaldia de data 18 de febrer de 2016 relatiu a liquidació pressupost  
Organisme  Autònom  Patronat  Call  de  Girona  corresponent  a l'exercici 2015 
Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2015 de l'Organisme 
Autònom Patronat Call de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i posant 
de manifest  el resultat següent: 
A. ) Magnituds pressupostàries:  
Respecte al pressupost de despeses: 
1. Exercici en curs: 
- Pressupost inicial de despeses: 443.924,94 
- Modificacions de despeses: 127.945,88 
- Pressupost definitiu de despeses: 571.870,82 
- Despeses autoritzades: 547.869,39 
- Despeses compromeses: 547.191,90 
- Obligacions reconegudes: 534.993,43 
- Pagaments líquids realitzats: 513.476,64 
- Pendents pagament: 21.516,79 
2. Exercicis tancats: 
- Pendent pagament inici exercici: 11.769,36 
- Pagaments realitzats: 11.718,56 
- Pendent pagament final exercici: 50,80 
Respecte al pressupost d'ingressos: 
1. Exercici en curs: 
- Pressupost inicial d'ingressos: 443.924,94 
- Modificacions d'ingressos: 127.945,88 
- Pressupost definitiu d'ingressos: 571.870,82 
- Drets reconeguts nets: 472.834,30 
- Recaptació neta: 458.183,86 
- Drets pendents cobrament: 14.650,44 
2. Exercicis tancats: 
- Pendent cobrament inici exercici: 95.007,82 
- Drets cancel·lats: 218,00 
- Recaptació: 85.864,72 
- Pendent cobrament final exercici: 8.925,10 
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B. ) Resultats execució pressupostària: 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 9.713,38 
- Resultat pressupostari de l'exercici: - 62.159,13 
- Romanent de crèdit: 36.877,39 
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2016: 12.875,96 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 32.998,93 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 0,00 
* Romanent per a despeses generals: 20.122,97, després de la incorporació dels 
romanents detallats a l'apartat anterior 
C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012: 
- Capacitat de finançament:  
Ingressos no financers: 472.834,30 
Despesa no financera: 534.993,43 
Ajustos segons SEC: 3.014,28 
Necessitat de finançament:  59.144,85 
Aquesta situació d'incompliment de l'objectiu d'estabilitat  ve motivada per l'execució de 
romanents compromesos d'exercicis anteriors. 
Serà d'aplicació d'art 21 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (aprovació Pla Econòmic Financer) en el cas de resultar 
necessitat de finançament en termes consolidats en relació a l'Entitat Local. 
- Regla de la despesa: 
Liquidació exercici 2014: 
Despesa no financera: 453.853,09 
Despesa no financera no computable: - 52.000,00 
Ajustos segons SEC: 0,00 
Pagaments per transferències internes: 0,00 
Despesa computable 2014: 401.853,09 
Liquidació exercici 2015: 
Despesa no financera: 534.993,43 
Despesa no financera no computable:  - 79.351,80 
Ajustos segons SEC: 0,00 
Pagaments per transferències internes: 0,00 
Despesa computable 2015: 455.641,63 
Taxa de variació despesa computable 2015/2014: 13,39 % 
Aquest excés del creixement de la despesa sobre la taxa de referència  de creixement 
del Producte Interior Brut establerta en un 1.3 % per a l'exercici 2015 i  fixada  com  a  
índex  màxim d'increment ve motivat també per l'execució de romanents compromesos 
d'exercicis anteriors. 
Serà d'aplicació d'art 21 de la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera (aprovació Pla Econòmic Financer) en el cas de resultar major  
creixement sobre el  índex  permès  en  termes  consolidats  en  relació  a l'Entitat Local. 
- Sostenibilitat financera: 
No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 18 de febrer de 2016 relatiu a liquidació pressupost   
Organisme  Autònom  d'Educació  Musical  corresponent  a l'exercici 2015. 
Aprovar la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2015 de l'Organisme  
Autònom d'Educació Musical de Girona en base als antecedents obrants a l'expedient i 
posant de manifest  el resultat següent: 
A. ) Magnituds pressupostàries:  
Respecte al pressupost de despeses: 
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1. Exercici en curs: 
- Pressupost inicial de despeses: 750.000,00 
- Modificacions de despeses: 20.160,05 
- Pressupost definitiu de despeses: 770.160,05 
- Despeses autoritzades: 746.661,37 
- Despeses compromeses: 743.666,26 
- Obligacions reconegudes: 740.136,61 
- Pagaments líquids realitzats: 725.745,29 
- Pendents pagament: 14.391,32 
2. Exercicis tancats: 
- Pendent pagament inici exercici: 28.464,29 
- Pagaments realitzats: 28.464,29 
- Pendent pagament final exercici: 0,00 
Respecte al pressupost d'ingressos: 
1. Exercici en curs: 
- Pressupost inicial d'ingressos: 750.000,00 
- Modificacions d'ingressos: 20.160,05 
- Pressupost definitiu d'ingressos: 770.160,05 
- Drets reconeguts nets: 750.971,42 
- Recaptació neta: 692.060,85 
- Drets pendents cobrament: 58.910,57 
2. Exercicis tancats: 
- Pendent cobrament inici exercici: 95.871,17 
- Recaptació: 95.871,17 
- Pendent cobrament final exercici: 0,00 
B. ) Resultats execució pressupostària: 
- Resultat pressupostari de l'exercici ajustat: 9.463,21 
- Resultat pressupostari de l'exercici: 10.834,81 
- Romanent de crèdit: 30.023,44 
- Romanent de crèdit a incorporar exercici 2016: 6.524,76 
- Romanent de tresoreria: 
* Romanent de tresoreria total: 49.247,38 
* Dotació provisió dubtós cobrament: 0,00 
* Romanent per a despeses generals: 42.722,62, després de la incorporació dels 
romanents detallats a l'apartat anterior 
C. ) Magnituds avaluació compliment Llei Orgànica 2/2012: 
- Capacitat de finançament:  
Ingressos no financers: 750.971,42 
Despesa no financera: 740.136,61 
Ajustos segons SEC: - 8.708,00 
Capacitat de finançament: 2.126,81 
- Regla de la despesa: Liquidació exercici 2014: 
Despesa no financera: 754.708,93 
Despesa no financera no computable: 0,00 
Ajustos segons SEC: 0,00 
Pagaments per transferències internes: 0,00 
Despesa computable 2014: 754.708,93 
Liquidació exercici 2015: 
Despesa no financera: 740.136,61 
Despesa no financera no computable:  - 37.346,57 
Ajustos segons SEC 2013: 0,00 
Pagaments per transferències internes: 0,00 
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Despesa computable 2015: 702.790,04 
Taxa de variació despesa computable 2015/2014: - 6.88 % 
- Sostenibilitat financera: 
No existeix endeutament per part d'aquest organisme autònom. 
 
Decret  de  l'Alcaldia  de  data  22  de  febrer  de  2016  relatiu  a  revocació  dels 
Decrets  de  l'Alcaldia  de  dates  11 i 15 de febrer de 2016  relatiu a les delegacions 
competències genèriques i específiques. 
Primer.- REVOCAR les delegacions efectuades amb dates 11 i 15 de febrer de 2016 a 
favor dels diferents Tinents d'Alcalde de la Corporació i regidors delegats mitjançant 
resolucions de l'Alcaldia núm. 2016001819 i núm. 2016003999. 
Segon.-  EFECTUAR  a  favor  dels  membres  que  integren  la  Junta  de  Govern Local  
que  a  continuació  es  relacionen  una  delegació  general  d'atribucions  de gestió  i  
resolució  dels  assumptes  de  les  seves  respectives  Àrees  d'actuació d'acord amb la 
definició funcional de cada àrea determinada resolució de data 25 de juny de 2015, i 
amb els camps d'actuació que a títol merament enunciatiu es recullen  en  el  punt  
dispositiu  segon  de  la  present  resolució  respecte  de  cada Àrea: 
REGIDOR/REGIDORA ÀREA 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer  Serveis a les persones  
Sra. Marta Madrenas i Mir Urbanisme i Activitats  
Sra. Glòria Plana i Yanes  Promoció i Ocupació  
Sra. Maria Àngels Planas i Crous Hisenda i Règim Interior  
Sra. Isabel Muradàs i Vázquez  Ciutadania 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
Sr. Carles Ribas i Gironès Medi Ambient i Sostenibilitat 
Segon.-  Aquesta  delegació  general  comportarà  tant  la  facultat  de  direcció  de l'Àrea  
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la signatura de quants documents de tràmit o 
definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets, que  siguin  necessaris  per  a  
l'execució  de  la  delegació,  i  en  especial  les  que  a continuació s'indiquen, sempre que 
no estiguin delegades de forma expressa a favor d'un regidor adscrit a l'àrea: 
PER TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D'ÀREA 
1.-  Aprovar  els  expedients  de  contractació  de  qualsevol  naturalesa  relacionats amb  la  
seva  àrea  d'actuació,  quan  la  seva  quantia  no  excedeixi  dels  següents límits: 
1.1 Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en cada 
moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
1.2 Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la contractació 
administrativa. 
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s'hagin de 
dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat  dels  
actes  de  reconeixement  d'obligacions,  en  relació  amb  els  quals  la competència dels 
regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a les signatures dels corresponents 
documents comptables 
2.-  Aprovació  dels  projectes  d'obres  i  de  serveis,  quan  no  superin  la  quantia 
prevista per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
3.-  Aprovació  dels  expedients  i  adjudicació  de  les  concessions  sobre  els  bens propis  
i  l'adquisició  de  bens  i  drets  quan  el  seu  import  no  superi  els  600.000 euros  ni  el  
10%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  així  com  l'alienació  del patrimoni que no 
superi el percentatge ni la quantia indicada. 
4.- L'exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la seva àrea,  
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comportant  l'esmentat  exercici  la  incoació  del  corresponent  expedient  i imposició de 
les corresponents sancions així com en el seu cas la resolució dels corresponents  
recursos interposats. Tot això sens perjudici de la corresponent instrucció de   l'expedient   
pel funcionari de carrera que tingui atribuïda la responsabilitat de la unitat   administrativa   
corresponent   o   d'altres   unitats administratives. 
5.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les àrees i 
acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i si s'escau   la   
interposició   de   qualsevol   recurs   derivats   dels   procediments   de reintegraments 
incoats per l'Administració atorgant de la subvenció. 
Sens perjudici  d'això, i a efectes de  delimitació  de  l'àmbit   d'actuació   de cadascuna de 
les Àrees, correspondran a aquestes, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els 
camps d'actuació i matèries següents: 
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 
SERVEIS SOCIALS, HABITATGE I PARTICIPACIÓ 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en  
matèria  de  serveis  socials  d'atenció  primària,  serveis  socials  especialitzats (Servei  
d'Atenció  a  la  Gent  Gran  i  les  Dependències,  Equip  d'Intervenció  en Violència  de  
Gènere,  Equip  d'Atenció  a  la  Infància  i  l'Adolescència),  centres cívics, llars de 
jubilats. 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en 
matèria d'habitatge. 
- Direcció i gestió de les competències municipals en matèria d'associacionisme, igualtat 
i voluntariat. 
- Aprovar plans directors que requereixin per normativa ser aprovats per acord de la  
Junta  de  Govern  Local.  Quan  la  normativa  no  especifica  també  ho  hem aprovat  
per  Junta  de  Govern  Local  (Regidora  de  Serveis  Socials,  Habitatge  i Cooperació) 
- Aprovar programes municipals que recullen les actuacions concretes a realitzar durant  
l'any,  de  conformitat  amb  el  que  disposen  les  línies  estratègiques  del plans directors 
aprovats per acord de la Junta de Govern Local, que requereixin ser aprovats per acord 
de la Junta de Govern Local. (ex. 2015005406) (Regidora de Serveis Socials, Habitatge i 
Cooperació). 
- Aprovar els ajuts econòmics d'urgència (ex. 2015000704) 
- Ajuts econòmics extraordinaris per fer front a despeses de menjador escolar. 
-  Aprovar factures farmàcies (corresponents a ajudes per a l'adquisició de medicaments 
realitzades   per   usuaris   dels   Serveis   Bàsics   d'Atenció   Social Primària) 
- Autoritzar els usos dels equipaments i de les instal·lacions municipals adscrits a 
Serveis Socials, Habitatge i Cooperació. 
- Autoritzar l'ocupació temporal d'ús de la via pública per a la realització d'activitats per 
part d'entitats sense ànim de lucre 
- Cessió de material municipal necessari per a la realització d'activitats per part 
d'entitats sense ànim de lucre. 
- Altes, baixes i modificacions del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes. 
-  Gestió,  tramitació  i  aprovació  de  la  realització  de  treballs  en  benefici  de  la 
comunitat  en  el  marc  de  la  normativa  municipal  sobre  l'execució  alternativa  al 
pagament de deutes amb la Hisenda Municipal de l'Ajuntament de Girona. 
-  Col·laborar  en  l'execució  de  les  ordres  i  mesures  judicials  imposades  als 
adolescents i joves i amb les penes i mesures penals alternatives imposades a la 
població adulta, així com la col·laboració en programes d'atenció a les víctimes de 
delictes de Girona, i amb els processos de reinserció que se'n derivin, en el marc  de  
l'adhesió  de  l'Ajuntament  de  Girona  als  convenis  signats  entre  el Departament de 
Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC). 
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- Vistiplau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea. 
AREA D'URBANISME I ACTIVITATS 
URBANISME 
-  Planificació  del  territori,  que  inclou  les  figures  de  planificació  territorial  de  la ciutat, 
en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament urbanístic. 
-  Gestió  urbanística  i  execució  urbanística,  inclosos  els  seus  instruments  de gestió. 
-   Edificació,   que   inclou,   entre   d'altres   matèries,   la   tramitació,   concessió, 
modificació,   denegació,   concessió   de   prorrogues   i   expedició   de   llicències 
urbanístiques  i  d'altres  autoritzacions,  i  el  control  de  l'activitat  relacionada  amb les  
declaracions  i  comunicacions  de  caràcter  urbanístic  previstes  al  Reglament de  
Protecció  de  la  Legalitat  Urbanística  aprovat  pel  Decret  64/2014,  de  13  de maig,  la  
Llei  16/2015  de  simplificació  administrativa  i  l'Ordenança  municipal d'obres,  
excloses  les  llicències  d'obres  majors,  així  com  l'expedició  d'aquestes últimes, un cop 
atorgades per l'òrgan competent. 
- Llicències i autoritzacions relatives a l'ocupació de la via pública o de terrenys d'ús 
públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular entre d'altres, la instal·lació 
de contenidors de runa, casetes d'obres, bastides, reserva de càrrega i descarrega. 
- Rehabilitació urbana i control del deure de conservació. 
- Vist-i-plau dels certificats de qualificació urbanística, d'obra nova i antiguitat, de 
compatibilitat urbanística i de nombre de policia. 
- Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la potestat d'imposar les corresponents 
sancions i d'ordenar la restauració de l'ordre jurídic infringit. 
ACTIVITATS 
- Suspensió inscripció de comunicacions al Registre Municipal d'Activitats 
- Requeriments d'inspecció i control d'activitats subjectes al règim de comunicació prèvia 
- Autorització inici d'activitats 
ÀREA DE PROMOCIÓ I OCUPACIÓ 
- Autoritzacions i denegacions d'ocupació de la via pública per Fires i Mercats al carrer. 
- Autoritzacions   i   denegacions   d'ocupació   d'activitats   econòmiques   a   la   via 
pública. 
- Vist i plau de certificats en matèries  relacionades amb l'àrea. 
ÀREA DE CIUTADANIA EDUCACIÓ 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i obres de millora de les escoles 
d'educació infantil i primària públiques. 
- Gestió  dels  usos  fora  del  horari  i  calendari  escolar  de  les  escoles  d'educació infantil 
i primària públiques. 
- Programació, coordinació i gestió del Programa de Recursos Educatius adreçat a 
centres educatius i ciutadania. 
- Accions per a l’impuls de Girona, ciutat educadora. 
- Programació  i  gestió  de  projectes  educatius  diversos  adreçats  als  centres 
educatius i/o ciutadania. 
- Projectes i accions diversos relacionats amb la planificació escolar i l'escolarització. 
- Secretaria tècnica de consells de participació relacionats amb Educació (Consell 
Municipal d'Educació, Consell d'Infants). 
- Suport  a  la  representació  municipal  en  els  consells  escolars  dels  centres 
educatius de la ciutat. 
- Gestió de les escoles bressol municipals. 
- Normativa i gestió de la preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars 
d'infants de la ciutat sostingudes amb fons públics. 
- Coordinació Pla d'Infància. 
- Premis i beques municipals d'Educació. 
- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l'àrea. 



 

25 
 

ESPORTS 
- Gestió i coordinació de les instal·lacions esportives municipals i dels usos que si porten 
a terme. 
- Coordinació de les actuacions de manteniment i de millora de les instal·lacions 
esportives   municipals   (pavellons,   camps   de   futbol,   piscines   i   de   pistes 
poliesportives públiques i escolars) i d'espais esportius públics. 
- Promoure la pràctica esportiva i promoció de l'esport a la ciutat, adreçada a les 
diferents franges d'edat i vessants esportives. 
- Programació  i  gestió  de  projectes  esportius,  adreçats  a  les  entitats,  centres 
educatius i a la ciutadania en general. 
- Donar suport a l'organització dels projectes, activitats o esdeveniments puntuals, que 
puguin portar a terme les entitats, associacions o empreses. 
- Secretaria tècnica del Consell Municipal de l'Esport, com a òrgan de participació 
sectorial. 
- Accions  per  potenciar  que  la  ciutat,  sigui  un  referent  com  a  Destinació  de 
Turisme Esportiu. 
- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l'àrea. 
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
- Proposta d'establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics 
- Inspecció tributària 
- Recaptació tributària 
- Planificació, proposta i gestió pressupostària 
- Vist i plau dels certificats de bens 
- Vist i plau dels certificats d'altes i baixes d'activitats econòmiques 
- Vist  i  plau  dels  certificats  de  dades  pressupostàries,  comptables  i  de  gestió 
econòmica i financera en general 
- Secretaria General 
- Vicesecretaria 
- Assessoria jurídica 
- Diligenciació  dels  llibres  oficials  d'actes  acreditatius  de  l'adopció  d'acords  pels òrgans 
col·legiats municipals i dels llibres oficials de Decrets d'Alcaldia. 
- Activitats  estadística,  resolució  dels  expedients  de  baixa  i  d'alta  en  el  padró 
municipal d'habitants i vistiplau dels certificats d'empadronament. 
- Coordinació processos electorals 
- Serveis  d'informació  i  atenció  a  la  ciutadania  i  Registre  d'entrada  i  sortida  de 
documents. 
- Política i gestió de personal 
- Informàtica, i en particular el Pla d'implantació de l'Administració electrònica 
- Portal de transparència 
- Incoació d'expedients disciplinaris en matèria de personal 
- Vist i plau de certificacions en matèria de situacions administratives i de serveis 
prestats 
- Atorgament de bestretes i avançament de nòmina 
- Aprovació de convenis d'alumnes en pràctiques 
- Concessió  d'ajuts  socials  regulats  en  l'acord-conveni  del  personal  al  servei  de 
l'Ajuntament 
-Aprovació de reconeixement de triennis 
- Aprovació canvis de torn de la Policia 
- Aprovació  de  permisos,  llicències,  excedències  i  mesures  de  conciliació  del 
personal al servei de la Corporació. 
- Nomenament del personal funcionari i contractació del personal laboral, així com 
la finalització del contracte de personal laboral. 
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- Aprovació de dietes i desplaçaments del personal de la Corporació municipal. 
- Autorització dels cursos del personal de l'Ajuntament. 
- En  general,  qualsevol  altre  activitat  relacionada  amb  l'Àrea,  de  competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d'un altre regidor o regidora. 
AREA DE SEGURETAT, MOBILITAT I VIA PÚBLICA SEGURETAT 
- Prefectura superior de la Policia local. 
- Seguretat ciutadana. 
- Circulació,  que  comporta  en  tot  cas  la incoació  i  resolució  dels  expedients 
sancionadors en matèria de trànsit. 
- Concessió, modificació o denegació de llicències per a la tinença i ús d'armes d'aire 
comprimit, d'acord amb la legislació específica vigent. 
- Concessió  o  denegació  de  permisos  de  circulació  per  a  vehicles  especials  en règim 
de transport especial. 
- La col·laboració en relació amb l'educació vial. 
- La tramitació de denúncies per infraccions en matèria de transports a l'administració 
competent. 
- Gestió, direcció i control sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància en 
instal·lacions i/o equipaments municipals. 
- Gestió, direcció i control sobre la utilització i instal·lació de videocàmeres amb 
finalitats  de  seguretat  pública  per  les  forces  i  cossos  de  seguretat  en  espais 
públics. 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans, programes i activitats en matèria de 
seguretat ciutadana. 
- Protecció Civil. 
- Convocar i presidir les reunions de la Comissió Municipal de Protecció Civil. 
- Aprovar les homologacions de la Comissió municipal de protecció civil dels plans 
d'autoprotecció de les empreses, establiments, centres, dependències, instal·lacions o 
activitats d'interès per al protecció civil local. 
- Gestió dels plans d'autoprotecció de centres i activitats de titularitat municipal en el 
registre electrònic de plans d'autoprotecció de la Generalitat de Catalunya. 
- Activació i desactivació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant de 
qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho 
requereixi, i subsidiàriament, l'activació dels plans d'autoprotecció, declarar-ne la 
desactivació si l'evolució de la situació ho permet. 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea. 
- En  general,  qualsevol  altre  activitat  relacionada  amb  l'Àrea,  de  competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d'un altre regidor o regidora. 
MOBILITAT I VIA PUBLICA 
- Pla de Mobilitat Urbana 
- Regulació, ordenació i gestió de la via pública en matèria de trànsit 
- Pla d'accessibilitat a la via pública 
- Transports públics de competència municipal 
- Gestió,  direcció  i  control  de  realització  de  les  obres  municipals  de  reparació 
simple, restauració o rehabilitació i conservació i manteniment de l'espai públic i 
equipaments  públics  (calçades,  voreres,  zones  de  jocs  infantils,  senyalització, 
mobiliari urbà, semàfors i altres elements de regulació del trànsit) que en cada 
exercici el pressupost municipal assigni a l'àrea 
- Concessió,  modificació  i  denegació  d'autoritzacions  d'utilitzacions  privatives  o 
aprofitaments  especials  al  sol,  vol  o  subsòl  de  terrenys  demanials  de  titularitat 
municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques siguin 
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necessàries per a la seva realització 
- Ocupació  de  la  via  pública  d'ús  comú  especial  amb  excepció  de  terrasses, 
missatges publicitaris sobre edificis i d'aquelles matèries de competència d'altres àrees 
- Concessió de guals i entrades de vehicles 
- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- La tramesa i signatura de les comunicacions de qualsevol mena que hagin de 
cursar-se als ciutadans, referides a la via pública i seguretat. 
- En  general  qualsevol  altre  activitat  relacionada  amb  l'Àrea,  de  competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d'un altre regidor o regidora 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
- Gestió, direcció i control del medi ambient 
- Direcció de politiques en matèria de sostenibilitat 
- Impuls, coordinació i seguiment dels plans de sostenibilitat municipal 
- Comunicació i educació ambiental 
- Cementiri i serveis funeraris, que inclou la concessió i denegació de concessions de 
nínxols i sepultures i la expedició dels corresponents títols 
Tercer.- EFECTUAR a favor dels regidors que a continuació es relacionen una 
delegació  especifica  d'atribucions  sobre  els  assumptes  que  a  continuació  es 
relacionen: 
ÀREA 
Serveis a les Persones i Ciutadania 
REGIDOR 
Sr. Cristòbal Sánchez Torreblanca 
ASSUMPTE  
Cooperació i Joventut 
ÀREA 
Serveis a les persones 
REGIDORA 
Sra. Eva Palau Gil 
ASSUMPTE 
Salut i seguretat en el treball 
ÀREA  
Presidència 
REGIDOR 
Sr. Carles Ribas Gironès 
ASSUMPTE  
Cultura 
ÀREA 
Presidència 
REGIDORA 
Sra. Glòria Plana Yanes 
ASSUMPTE Turisme 
Aquesta delegació comporta tant la direcció política dels diferents departaments 
afectats  a  las  gestió  dels  esmentats  assumptes, com la gestió  de la matèria concreta 
a aquesta abasta, fins i tot la signatura de quants documents de tràmit o   definitius, 
incloses les propostes de resolució i els decrets, que siguin necessaris per a l'execució 
de la delegació, i en especial les que a continuació s'indiquen: 
PER  A  TOTS  ELS  REGIDORS  AMB  DELEGACIÓ  ESPECIFICA  I  RESPECTE ELS 
ASSUMPTES DELEGATS 
1.-  Aprovar  els  expedients  de  contractació  de  qualsevol  naturalesa  relacionats amb  la  
seva  àrea  d'actuació,  quan  la  seva  quantia  no  excedeixi  dels  següents límits: 
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1.1. Respecte els contractes administratius típics fins els límits previstos en cada 
moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
1.2. Respecte la resta de contractes els mateixos límits que per a la contractació 
administrativa. 
Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s'hagin de 
dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat  dels  
actes  de  reconeixement  d'obligacions,  en  relació  amb  els  quals  la competència dels 
regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a les signatures dels corresponents 
documents comptables 
2.-  Aprovació  dels  projectes  d'obres  i  de  serveis,  quan  no  superin  la  quantia 
prevista per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
3.-  Aprovació  dels  expedients  i  adjudicació  de  les  concessions  sobre  els  bens propis  
i  l'adquisició  de  bens  i  drets  quan  el  seu  import  no  superi  els  600.000 euros  ni  el  
10%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  així  com  l'alienació  del patrimoni que no 
superi el percentatge ni la quantia indicada. 
4.- L'exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la seva àrea,  
comportant  l'esmentat  exercici  la  incoació  del  corresponent  expedient  i imposició de 
les corresponents sancions així com en el seu cas la resolució dels corresponents  
recursos  interposats.  Tot  això  sen  perjudici  de  la  corresponent instrucció   de   
l'expedient   pel   funcionari   de   carrera   que   tingui   atribuïda   la responsabilitat   de   la   
unitat   administrativa   corresponent   o   d'altres   unitats administratives. 
5.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les àrees i 
acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i si s'escau   la   
interposició   de   qualsevol   recurs   derivats   dels   procediments   de reintegraments 
incoats per l'Administració atorgant de la subvenció. 
Sens   perjudici   d'això,   i   a   efectes   de   delimitació   de   l'àmbit   d'actuació   de 
cadascuna  de  les  delegacions  especifiques  ,  correspondran  a  aquestes,  a  títol 
merament enunciatiu i no exhaustiu, els camps d'actuació i matèries següents: 
CULTURA 
-  Direcció,  gestió  i  coordinació  dels  projectes,  programes  i  serveis  culturals 
adscrits a la regidoria 
-  Aprovació  de  projectes,  programacions  i  activitats  culturals  generals  i  dels 
projectes i les programacions dels diferents serveis i equipaments culturals. 
- Direcció, gestió i coordinació dels equipaments adscrits a cultura, i aprovació de les 
autoritzacions d'ús. 
- Coordinació amb les fundacions de caràcter cultural i de dependència municipal 
adscrites  a  la  regidoria  (Fundació  Auditori  Palau  de  Congressos  de  Girona, 
Fundació Rafael Masó i Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol) 
- Valoració de programes de suport a projectes i esdeveniments proposats per entitats 
i/o empreses culturals. 
- Autoritzacions i denegacions d'activitats culturals en equipaments culturals i a la via 
pública. 
-   Aprovació   de   contractes   de   creació   i   interpretació   artística   i   literària   i 
d'espectacles,  tot  i  que  superin  el  límit  previst  per  a  la  contractació  menor, 
sempre que estiguin inclosos en el supòsit d) de l'article 170 del Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic. 
-  Secretaria  tècnica  dels  consells  municipals  de  participació  en  matèria  cultural 
(Consell de les Arts i de la Cultura). 
-  Vistiplau  en  certificats  i  documents  acreditatius  de  participació  en  cursos  i 
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activitats culturals municipals. 
TURISME 
- Planificació, direcció i gestió de la política turística i congressual, les seves línies 
estratègiques i els projectes d'actuació. 
- Direcció i gestió de les Oficines de Turisme (Oficina Rambla i Oficina Punt de 
Benvinguda). 
- Autoritzacions i denegacions d'esdeveniments turístics a la via publica. 
- Signatura de convenis amb altres administracions, entitats i associacions per a la 
promoció del turisme i congressos. 
- Concessió del servei de "Girona, city tour", trenet turístic. 
- Gestió del Festival "Girona, Temps de Flors". 
- Aprovació   i  gestió  de  les  campanyes  promocionals  de  la  destinació  turística  i 
congressual. 
- Vistiplau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 
- Sol·licitud i tramitació de subvencions de projectes turístics a altres administracions. 
- Peticions i  tramitació  de  subvencions  i  programes  europeus  d'àmbit  turístic  i 
congressual. 
JOVENTUT I COOPERACIÓ 
- Aprovació de plans d'actuació de tipus transversal en matèria de polítiques de 
joventut. 
- Gestió d'Espais Joves i altres equipaments juvenils, que comportarà l'autorització d'ús 
d'espai a L'Estació Espai Jove i el Químics Espai Jove. 
- Gestió de serveis d'informació i d'orientació per a persones joves. 
- Programes de suport a associacions juvenils. 
- Gestió del programa municipal de casals d'estiu. 
- Aprovació dels programes d'activitats dels diferents centres. 
- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en 
matèria de cooperació. 
SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL 
- Direcció i gestió en matèria de salut. 
- Direcció i gestió dels centres municipals d'assistència. 
- Direcció i gestió del Centre Jove de Salut Integral. 
- Direcció  i  gestió  en  matèria  de  seguretat  en  el  treball  -  prevenció  de  riscos 
laborals. 
Quart.- EFECTUAR a favor dels regidors/ores que a continuació es determinen una 
delegació especifica envers els projectes que a continuació es determinen: 
ÀREA  
Alcaldia 
REGIDOR 
Sr. Carles Ribas i Gironès 
PROJECTE  
Projecte Ferroviari 
ÀREA  
Alcaldia 
REGIDOR 
Sra. Marta Madrenas i Mir 
PROJECTE 
Dinamització del territori (que inclou les Fires de Sant Narcís i les festes Majors de 
Barris) 
Aquesta delegació comporta la facultat de direcció i gestió dels esmentats projectes,  així 
com la signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses  les  propostes  de  
resolució  i  els  decrets,  que  siguin  necessaris  per  a l'execució dels esmentats 
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projectes. 
Cinquè.- DELEGAR de forma indistinta a favor de tots els regidors del Consistori les 
competències que l'art. 51.1 del Codi Civil atorga a aquesta Alcaldia per a autoritzar els 
matrimonis civils que es celebrin en aquests municipi. 
Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis civils, 
sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d'un d'ells. 
Sisè.-  Les  atribucions  delegades  s'hauran  d'exercir  en  els  termes  i  dins  dels límits  
d'aquesta  delegació,  no  sent  susceptibles  de  ser  delegades  pels  seus titulars en un 
altre òrgan o regidor. 
En  el  text  de  les  resolucions  adoptades  pels  Regidors  i  Regidores  en virtut 
d'aquesta delegació, s'haurà de fer constar aquesta circumstància, mitjançant la 
inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
"Per  tot  això,  en  exercici  de  les  competències  que  m'han  estat  conferides  en virtut  
de  la  delegació  efectuada  per  l'Alcaldia  d'aquest  Ajuntament,  mitjançant Decret núm. 
......., de data ........" 
Les  resolucions  que  s'adoptin  per  delegació,  s'entendran  dictades  per  aquesta 
Alcaldia com a titular de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir 
informada  de  l'exercici  de  la  delegació,  sent  per  tant  aquestes,  executives  i 
presumptament legítimes. 
Setè.-   De   conformitat   amb   el   que   disposa   l'article   44   del   ROF   aquestes 
delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d'aquest Decret 
als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat 
d'advocació d'aquesta Alcaldia. 
En cas d'absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels Regidors 
delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i automàticament, les competències 
delegades, com a titular de la competència originària, entenent-se a  aquests  efectes  
exercitada  la  potestat  d'advocació  en  base  a  la  present resolució, sense necessitat 
d'una nova resolució expressa en aquest sentit. 
Vuitè.-  Notificar  aquesta  resolució  als  Regidors  afectats,  als  efectes  de  que 
manifestin la seva acceptació. 
Novè.  -  DONAR  COMPTE  al  Ple  d'aquesta  resolució  en  la  primera  sessió  que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l'article 44.2 del 
ROF. 
Desè.-  DIFONDRE  el  contingut  d'aquesta  resolució,  de  conformitat  amb  el principi 
de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 22 de febrer de 2016 relatiu a revocació decrets de 
l'Alcaldia de dates 11 i 15 de febrer de 2016 referent a la delegació de signatura. 
Primer.- REVOCAR les delegacions de signatura efectuades amb dates 11 i 15 de 
febrer de 2016 ( Decrets núm. 2016001823 i núm. 2016003983) i DELEGAR a favor dels 
regidors que integren l'equip de govern municipal, a l'empara del que disposa l'art. 16 
de la Llei 30/92, la delegació de la firma dels documents que a continuació es detallen: 
REGIDOR/A 
Carles Ribas Gironès 
MATÈRIA  
Cultura 
 DOCUMENTS 
- Convenis de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades. 
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- Contractes reguladors de l'atorgament de beques i ajuts a la creació i/o producció 
artística i de participació en residències i/o projectes artístics. 
REGIDORA 
Glòria Plana Yanes 
MATÈRIA 
Turisme 
 DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades. 
- Contractes reguladors de l'atorgament de beques i ajuts a la creació i producció de 
plans de dinamització turística i congressual. 
REGIDORA 
Isabel Muradàs i Vázquez 
MATÈRIA 
Educació i Esports 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades. 
REGIDORA 
Marta Madrenas i Mir 
MATÈRIA 
Urbanisme i Activitats 
DOCUMENTS 
- Convenis Urbanístics en matèria de planejament i gestió. 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades. 
REGIDORA 
Maria Àngels Planas i Crous 
MATÈRIA 
Hisenda i Règim Interior 
DOCUMENTS 
-  Convenis  de  col·laboració  amb  persones  físiques  o  jurídiques  públiques  o 
privades. 
- Contractes personal laboral de l'Ajuntament. 
- Actes presa de possessió de funcionaris. 
REGIDORA 
Glòria Plana i Yanes 
MATÈRIA 
Promoció i Ocupació 
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades. 
- Contractes reguladors de l'atorgament de beques i ajuts a la creació i producció de 
plans de dinamització comercial i per al foment de l'ocupació i emprenedoria. 
REGIDOR 
Eduard Berloso i Ferrer 
MATÈRIA 
Serveis Socials i Habitatge 
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades. 
REGIDOR 
Joan Josep Alcalà i Quiñones 
MATÈRIA 
Seguretat, Mobilitat i Via Pública 
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DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades. 
REGIDOR 
Carles Ribas i Gironès 
MATÈRIA 
Medi Ambient i sostenibilitat 
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades. 
- Títols concessionals funeraris 
REGIDORA 
Eva Palau i Gil 
MATÈRIA 
Salut i Seguretat en el treball 
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades. 
REGIDOR 
Cristóbal Sánchez Torreblanca 
MATÈRIA 
Joventut i Cooperació 
DOCUMENTS 
- Convenis de col·laboració amb persones físiques o jurídiques públiques o privades. 
Segon.-  les  delegacions  de  signatura  s'hauran  d'exercitar  en  els  termes  i  dins dels  
límits  d'aquesta  resolució,  no  sent  susceptibles  de  ser  delegades  a  favor d'un tercer. 
Les actes que es firmin per delegació, s'entendran signats per aquesta Alcaldia com  a  
titular  de  la  competència  originària,  per  la  qual  cosa  al  peu  d'aquests escrits es farà 
constar: 
P.D. de signatura segons decret núm.... 
El/La ..... Signat :..... 
Tercer.- Aquesta delegació de conformitat amb el que disposa l'art. 16.2 de la Llei 30/92, 
de 26 de novembre, no requereix publicació, tindrà efectes des de el dia següent  a  la  
data  d'aquest  Decret,  amb  caràcter  indefinit,  sens  perjudici  de  la potestat d'advocació 
d'aquesta Alcaldia. 
Quart.-  NOTIFICAR  la  present  resolució  als  funcionaris  afectats,  entenent-se 
acceptada aquesta delegació de signatura de forma tàcita, si en el termini de 24 hores 
següents no es manifesta res en contra o es fa us de la delegació. 
Cinquè.-  DIFONDRE  el  contingut  d'aquesta  resolució,  de  conformitat  amb  el principi 
de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Passaríem al punt número 3: Decrets i 
acords a donar compte al Ple. Alguna qüestió? (Pausa.) S’aproven? S’ha de votar? 
(Veus de fons.) No? Doncs, ja està. Perfecte.  
Hauran de perdonar-me, però és la primera vegada que presideixo un ple, eh?, per tant, 
m’hauran de disculpar els errors. 
 
4. CONVALIDACIONS 
* Primer.  IMPOSAR  al  senyor  Luis  Álvaro  Bueno  Mestra,  amb  NIE  X8391852A  i 
amb domicili al carrer sant Ignasi, 9, 2n-2a de Girona, una sanció per import de sis-
cents  euros  (600€),  d'acord  amb  l'Annex  I  de  l'Ordenança  municipal  de protecció, 
control i tinença d'animals, per la comissió d'una falta greu tipificada en l'article 49.3 en 
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relació amb l'article 32.2 de l'esmentada Ordenança, per passejar un  gos  de  raça  
american  stanford  de  colors  blanc  i  marró,  considerat  de  raça potencialment perillosa, 
deslligat pel Parc del Migdia de Girona, el dia 29.07.15 a les 21:30 hores. 
Segon. Aquest acord s'adopta en resolució de l'expedient sancionador instruït i 
tramitat de conformitat amb el procediment regulat pel Decret 278/1993 de 9 de 
novembre. 
Tercer. Comunicar a la persona interessada que per fer efectiva aquesta sanció, 
properament se li notificarà la corresponent liquidació. 
Quart. Donar compte al Ple de la present resolució en la primera sessió que se celebri 
per a la seva ratificació, d'acord amb l'article 21.1.k de la llei 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Règim Local. 
 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: El punt número 4, les convalidacions. 
Senyor secretari… (Veus de fons.) Mana’m? S’han de votar? Alguna qüestió? Doncs, 
fem la votació. 
Vots a favor? 
En contra? No cal, oi?, senyor secretari. 
 
VOTACIÓ 
Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 
 
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). 
 
5.   Presa  de  coneixement  de  la  renúncia  presentada  pel  Sr.  Albert  Ballesta 
Tura al càrrec d'alcalde i regidor de l'Ajuntament de Girona. 
Primer.- Amb data 10 de gener de 2016, l'Alcalde-President de l'Ajuntament de 
Girona,  Sr.  Carles  Puigdemont  i  Casamajó  va  presentar  per  escrit  la  seva 
renúncia  al  càrrec  d'Alcalde  i  Regidor  de  l'Ajuntament  de  Girona  i  va  prendre 
coneixement el Ple de la Corporació amb data 11 de gener de 2016. 
Segon.- Amb data 19 de gener de 2016 el Sr. Vicenç Estanyol Bardera número 11  en  
la  llista  presentada  per  Convergència  i  Unió  va  presentar  escrit  en  el Registre  
General  de  la  Corporació  manifestant  la  seva  voluntat  a  renunciar  a prendre 
possessió del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Girona. 
Tercer.- Amb data 19 de gener de 2016 varen presentar renúncia al dret de ser 
escollits  regidors  de  l'Ajuntament  de  Girona  els  candidats  números  12,  13,  14, 15,  
16,  17  i  18  atenent  a  l'ordre  de  col·locació  de  la  llista  presentada  per 
Convergència i Unió. 
Quart.-  Amb  data  25  de  gener  de  2016  va  ser  proclamat  Alcalde-President  de 
l'Ajuntament de Girona el Sr. Albert Ballesta Tura candidat número 19 de la llista 
presentada per Convergència i Unió. 
Cinquè-  Amb  data  8  de març  de  2016,  l'Alcalde-President  de  l'Ajuntament  de Girona, 
Sr. Albert Ballesta Tura ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec d'Alcalde i 
Regidor de l'Ajuntament de Girona. 
Sisè.-  Amb  data  8  de  març  de  2016,  el  Sr.  Narcís  Sastre  Fulcarà,  candidat número 
20 en la llista de Convergència i Unió, ha presentat escrit manifestant la seva voluntat a 
ser proclamat electe. 
FONAMENTS JURÍDICS 
Primer.- Atès el que disposen els arts. 182 de la Llei Orgànica 5/85, de 18 de juny, 
del Règim Electoral General i l'art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
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pel que s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals en quan a la renúncia al càrrec de regidor i la seva tramitació. 
Procediment va ser objecte de desenvolupament mitjançant Instrucció emesa per la 
Junta Electoral Central de data 10 de juliol de 2003. 
Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple, 
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT de la renúncia presentada pel Sr. Albert Ballesta 
Tura al càrrec d'Alcalde i Regidor de l'Ajuntament de Girona amb data 8 de març de 
2016. 
Segon.- COMUNICAR el present acord a la JUNTA ELECTORAL CENTRAL per a que 
remeti aquesta credencial del Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ   següent en la llista del 
partit polític CONVERGÈNCIA I UNIÓ (Vintè lloc - 20 lloc) dels que varen concórrer a les 
darreres eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015, per a que pugui 
prendre possessió del seu càrrec. 
Tercer.- NOTIFICAR la present al Sr. Albert Ballesta Tura i al Sr. Narcís Sastre 
Fulcarà. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Passaríem, doncs, al punt número 5. 
Bé, vull dir que és la presa de coneixement de la renúncia presentada pel senyor Albert 
Ballesta Tura al càrrec d’alcalde i regidor de l’Ajuntament de Girona; per tant, en queden 
informats. 
S’ha de votar? 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): No, votar no, però ens agradaria fer 
una petita intervenció. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Doncs, si així ho desitgen… 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Comentar, doncs, que ens sap greu 
que avui el senyor Ballesta no sigui aquí. La veritat que ens ha sorprès una mica que 
decidís no assistir al seu darrer Ple. 
Agraïm, malgrat tot –malgrat tot–, doncs, el servei que ha ofert, però també és cert que 
volíem aprofitar també aquest moment per dir que han estat dos mesos d’improvisació i 
desconcert constant i que ens sap greu que s’hagi també volgut fer creure que el senyor 
Ballesta ha sigut l’únic responsable de tot això, perquè nosaltres el que creiem que això 
hi ha hagut un govern aquí i uns partits que són responsables d’aquesta improvisació i 
d’aquest desconcert constant i de tot el que ens ha portat avui en dia a tenir aquest Ple 
en el qual ni tan sols, doncs, podem gaudir de l’alcalde presidint-lo. 
Creiem que tot plegat és un exemple de com no s’han de fer les coses, de com no s’ha 
de governar una ciutat, prioritzant les polítiques de partit per sobre de la ciutat, clars i 
continus exemples d’opacitat, de manca de transparència total, en els quals s’ha 
comunicat tot allò de què s’havia d’informar l’oposició a través de mitjans de 
comunicació, a través de notes de premsa o rodes de premsa. Encara és hora, doncs, 
que a nosaltres ens comuniquin una sèrie d’informacions que ens sembla que hagués 
sigut…, bé, el mínim –el mínim– d’informar a tots els portaveus i membres de l’oposició. 
Per tant, doncs, sí que volíem demanar i exigir que es donin explicacions de què ha 
passat en aquests dos mesos i demanar que no es tornin a repetir situacions i el que han 
comportat aquests dos mesos. Creiem que sí que l’Ajuntament s’ha vist, i molt, afectat 
per tot això. Encara avui en dia des de tècnics que no saben a qui han de donar compte 
–penseu que hem assistit a ja no sé quants plens d’investidura, a no sé quants acabarem 
assistint plens de cartipàs–, llavors, això, aquesta sensació de desgavell fa un flac favor 
a la institució, i volem, doncs, exigir que es donin explicacions de tot això. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: 
Bé, doncs, donem per informats, en fi, de la seva… 
 
VOTACIÓ 
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Els reunits manifesten unànimement quedar-ne assabentats. 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 

6. Proposta  d'aprovació  del  reglament  de  polítiques  municipals  d'igualtat  de 
gènere 
Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta 
d’acord amb l’article 92 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. 
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. 
Aquesta llei, per una part adapta per al país la llei estatal 3/2007 per a la igualtat 
efectiva  entre  homes  i dones,  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. 
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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’igualtat 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 formulació de 
reclamacions i suggeriments. 
En el supòsit que no es presenti cap reclamació o suggeriment s'entendrà definitivament 
aprovat. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: El punt número 6, proposta 
d’aprovació del Reglament de polítiques municipals, igualtat i gènere. Atès que –com 
saben– amb la nova formació de cartipàs i tal, vull dir, doncs –esperem serà el proper 
dimecres, si a Déu plau, el proper dimecres–, entenem que aquesta de l’Àrea de Serveis 
Socials, vull dir, prendran possessió el proper dimecres nous responsables, i hem parlat i 
deixem sobre la taula aquest punt. 
Gràcies. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME I ACTIVITATS 
 
7. Aprovar l'avanç de la modificació  puntual  del  PGOU  núm.  65  ús  de càmping. 
Previ  encàrrec,  els  serveis  tècnics  municipals,  han  procedit  a  la  redacció  de  la 
modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Girona núm. 65 ús 
càmpings. 
El Pla General vigent fou aprovat per acord del Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per acord del dia 28 de febrer de  2002.  
L'Ajuntament  va  procedir  a  la  publicació  íntegra  de  l'esmentat  text normatiu en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona del dia 14 d'abril de 2003, i posteriorment, es va 
publicar, a instància de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, el text refós en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 4618, del dia 21 d'abril de 2006. 
El  present  avanç  de  modificació  del  planejament  general  té  com  a  objectiu 
introduir  l'ús  de  càmping  en  les  normes  urbanístiques,  a  fi  de  possibilitar  la 
implantació d'aquest ús en determinats àmbits del territori considerats adequats, sense 
impedir en els mateixos els usos ja existents, tal i com recull l'avanç de planejament. 
No es preveu un canvi de règim urbanístic del sòl, sinó la incorporació d'un nou ús,   en 
terrenys que d'acord amb el planejament general vigent tenen la classificació i 
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qualificació de Sòl No Urbanitzable de valor agrícola (Clau 8), de valor ecològic (Clau  
10), de valor forestal, exclosos de la zona PEIN  (Pla d'espais d'interès natural); i de Sòl 
Urbà  dotacions i serveis privats ( Clau 3.2). 
Així mateix, i en aplicació del que disposa l'article 73 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel 
qual s'aprova el TRLUC en relació amb l'article 102 del Decret 305/2006, i per aquells  
àmbits que consten  detallats  en  la  memòria  de  l'avanç  de  planejament que es preveu 
tramitar, es preveu la suspensió de tramitació de plans urbanístics derivats  concrets,  
projectes de gestió urbanística  i  urbanització,  atorgament  de llicències de   parcel·lació 
de terrenys, edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions 
d'instal·lacions o ampliació d'activitats respecte d'aquest nou ús, i d'altres autoritzacions 
municipals connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini d'un any. 
No obstant, i atès que la modificació preveu la incorporació d'un nou ús en els àmbits  
objectes  de  intervenció,  caldrà  estar  al  que  disposa  l'article  102.4  en relació amb 
l'apartat 2 del mateix article, del Decret 305/2006 pel que fa a l'abast de la suspensió 
que s'acordi. 
Juntament amb la redacció de l'avanç s'ha redactat el document inicial estratègic, que  
permetrà  iniciar  el  procés  d'avaluació  ambiental  estratègic  ordinari  de  la modificació 
del  pla. El contingut del qual ve regulat pels articles 86 bis TRLUC i 106.2  RLUC,  i  
conté  la  memòria  descriptiva  i  justificativa;  document  inicial estratègic, plànols 
d'informació i avanç d'ordenació. 
L'avanç  de  planejament  ha  de  complir  els  requisits  documentals  que  prescriu l'article 
106.2 del Reglament, i la seva tramitació es durà a terme a l'empara del que  disposa  
l'article  115  de  l'esmentada  norma,  pel  que  fa  a  la  l'avaluació ambiental  del  
mateix,  fent  trasllat  de  l'avanç  de  pla  aprovat  a  la  Comissió Territorial 
d'Urbanisme, i a l'òrgan ambiental competent (OTAA) del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, ambdós de la Generalitat de Catalunya per emetre el document de 
referència. 
La  documentació  ambiental  s'ha  redactat  d'acord  amb  el  que  disposa  la  Llei 
6/2009,  de  28  d'abril,  avaluació  ambiental  de  plans  i  programes,  en  tant  no 
s'adeqüi a la Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental. 
Simultàniament a la sol·licitud del document de referència de l'òrgan ambiental es  
proposa  sotmetre  a  informació  pública  el  present  avanç,  a  fi  de  garantir  el procés 
participatiu de la ciutadania, d'acord amb el que disposen els articles 17.1 i 23 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, 
respecte de la publicitat dels instruments urbanístics, i el dret a la informació; en 
relació amb el que disposa l'article 101.1.c) d'aplicació al cas. El termini  d'informació  
pública  serà  d'un  mes,  en  aplicació  del  que  disposen  els articles 102 i 106.1 del 
RLUC. 
El  document  que  emeti  l'Òrgan  ambiental  (OTAA)  ha  de  permetre  elaborar l'estudi  
ambiental  estratègic  que  acompanyarà  el  document  que  serà  objecte d'aprovació 
inicial, obrint-se un període d'informació pública de 45 dies. 
La informació pública es durà a terme mitjançant Edictes publicats en el DOGC, el BOP 
i en dos diaris de major circulació de la província, a més de la possibilitat de   consulta   
presencial i telemàtica, es sol·licitarà informe preceptiu als organismes corresponents, el 
contingut del qual, així com del resultat de l'anàlisi de les al·legacions que puguin 
formular-se hauran de ser tinguts en compte en el document que hagi de ser objecte de 
l'aprovació provisional. 
RDL 2/2008, de 20 de juny, pel que s'aprova el Text refós de la Llei del Sòl. 
DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, per la Llei 3/2015, d'11 de març de 
mesures fiscals, financeres i administratives, per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de  
simplificació  de  l'activitat  administrativa  de  l'Ad.  de  la  Generalitat  i  dels governs 



 

38 
 

locals de Catalunya i de impuls de l'activitat econòmica. 
Decret  305/2006,  de  18  de  juliol,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  de  la  Llei 
d'urbanisme 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística. 
Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
Llei 6/2009, de 28 d'abril, avaluació ambiental de plans i programes, en tant no 
s'adeqüi a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. 
Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. 
DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya. 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la  Llei  
57/2003,  de  16  de  desembre,  de  mesures  per  a  la  modernització  del govern local. 
Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  Règim  jurídic  de  les  administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener. 
Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
PGOU  de  Girona,  aprovat  definitivament  per  acord  del  Conseller  de  Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, en data 28 de febrer de 
2002 i Text Refós del PGOU de Girona, verificat per la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Girona, en sessió del dia 9 de febrer de 2006, i publicat en el DOGC 
de 21 d'abril de 2006, núm. 4618. 
A la vista de l'anterior, la Comissió Informativa d'Urbanisme i Activitats proposa al Ple 
l'adopció del següent acord: 
Primer.- SUSPENDRE la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, projectes  de   
gestió urbanística i urbanització, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,  
edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions d'instal·lacions o 
ampliació d'activitats respecte d'aquest nou ús, i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, pel termini d'un any, a l'empara del que 
disposa l'article 73 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme, en els àmbits que consten en la documentació gràfica del projecte. 
Segon.- Aprovar l'avanç de la modificació  puntual  del  PGOU  núm.  65  ús  de càmping,  
integrat  per  la  memòria  i  el  document  inicial  estratègic,  i  sotmetre'l  a informació  
pública,  de  conformitat  amb  el  que  disposen  els  articles  101.1.c)  i 106.1 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei  d'urbanisme,  pel  
termini  d'un  mes,  mitjançant  Edictes  publicats  en  el  Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província, i en dos dels diaris de major circulació, i 
en la web de l'Ajuntament. 
Tercer.- Sol·licitar a l'òrgan ambiental competent del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya l'emissió del document d'abast, i a la 
Comissió  Territorial  d'urbanisme  de  Girona  el  corresponent  informe  territorial  i 
urbanístic. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: El punt número 7: aprovar l’avanç de 
la modificació puntual del Pla general número 65, usos de càmping.  
(El secretari llegeix el punt.) 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Senyora Madrenas… 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Una de les prioritats de 
l’actual Govern durant aquests quatre anys i mig ha estat i continuarà estant la reducció 
del nombre de persones aturades a la nostra ciutat. Ben sovint les administracions en la 
lluita contra l’atur s’han limitat a dur a terme exclusivament polítiques actives d’ocupació, 
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oblidant-se a vegades a dirigir els seus esforços cap al desenvolupament econòmic del 
territori amb l’objectiu de crear més llocs de treball. 
Aquest Govern està convençut que per reduir l’atur a la nostra ciutat cal fer esforços per 
ajudar a reforçar un sector que per a la nostra ciutat és estratègic com és el sector 
turístic. 
A vegades acostumem a associar les instal·lacions de càmping amb una tipologia de 
turisme sense poder adquisitiu, jove i que beneficia poc el destí, però res més lluny de la 
realitat: en realitat tenir un càmping és una gran ocasió per dirigir l’oferta i els serveis del 
destí a un target molt interessant, un turisme aficionat a la cultura, que respecta els 
recursos naturals i patrimonials i, per tant, un turisme potencialment molt interessant per 
a la nostra ciutat. 
Creiem que permetre implementacions de càmpings a Girona constitueix una oportunitat 
de desenvolupament clau. I també és important destacar que fins i tot la creació d’un 
càmping atreu una demanda que normalment no sol consumir altre tipus d’oferta 
d’allotjament com podria ser el de l’hostaleria, hotels o els apartaments. 
Dit això, recordem que el nostre planejament vigent, que fou aprovat el 2002, i amb la 
publicació del 2006, no contemplava l’ús de càmping a la nostra ciutat. El present avanç 
de Pla de modificació del planejament general té com a objectiu introduir l’ús de càmping 
en les normes urbanístiques vigents, a fi de possibilitar la implementació d’aquest tipus 
d’ús en determinats àmbits del nostre territori que es consideren adequats, sense impedir 
en els mateixos els usos ja existents. És a dir, s’acumularia un nou ús, tal com recull 
l’avanç que avui els presentem aquí. 
En cap cas es preveu un canvi de règim urbanístic del sòl, sinó –com comentava ara 
mateix– la incorporació d’un nou ús en determinat sòl. 
Així mateix, a l’hora de permetre aquest nou ús en determinats sòls, es preveu també la 
suspensió de tramitació de plans urbanístics, etcètera i planejament, modificacions i 
ampliacions d’activitat respecte a aquest nou ús fins que no es produeixi l’aprovació 
provisional d’aquest pla. 
Juntament amb la redacció d’aquest avanç que avui sotmetem aquí a aprovació, s’ha 
redactat un document inicial estratègic que permetrà iniciar aquesta avaluació 
mediambiental imprescindible, que és un tràmit ordinari per a l’aprovació d’aquest pla. 
A partir que s’hagi produït l’aprovació d’aquest avanç de pla es donarà trasllat…, per això 
es porta a aprovació precisament, per poder donar trasllat a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme i a l’òrgan ambiental competent de la Generalitat per tal que emetin un 
document de referència que servirà com a base per a l’aprovació inicial d’aquest pla. 
Ja varen ser tots vostès plenament informats del contingut d’aquest pla; és el que 
sotmetem avui a la seva consideració i agrairíem la seva aprovació. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions:  Gràcies, senyora Madrenas. Senyora 
Veray… 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Com sap el Govern i la 
senyora Madrenas molt bé, el meu grup municipal sempre ha compartit precisament amb 
aquest equip de govern i Convergència i Unió que per lluitar contra l’atur és molt 
important, doncs, dinamitzar econòmicament la ciutat, no? I, per tant, quan en els 
programes electorals de les eleccions municipals tots escrivíem que ens comprometíem 
o que prometíem, no?, a la ciutadania que es pogués fer un càmping o una zona de 
càmping a la ciutat de Girona, jo crec que la majoria de gironins desconeixien que era un 
compromís que el primer que calia era fer un primer pas, i és que a la ciutat es pogués 
fer un càmping, perquè la voluntat pot ser fer-lo, però si no es canvien els usos, doncs, 
no es pot fer. 
Nosaltres entenem que avui precisament és aquest el primer pas, que és necessari, que 
no ens el podem saltar, que s’han de limitar totes les zones de la ciutat on aquest ús de 
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càmping, doncs, és susceptible de poder-se desenvolupar. Que, efectivament, som 
conscients que segurament en alguna de les zones que proposem es tirarà enrere o 
se’ns farà matisar.   
Sí que nosaltres teníem algun dubte amb relació al redactat de la proposta que avui 
se’ns presentava, perquè quan una llegeix «suspendre», doncs, pregunta; sí que se’ns 
va aclarir per part dels tècnics que és la terminologia que s’utilitza en temes urbanístics. 
I, per tant, nosaltres com que avui el que sotmetem a debat no és si totes les zones que 
hem indicat són les que tots compartim que haurien de ser o n’hi ha alguna que ens creï 
algun dubte, sinó que és el primer pas per arribar finalment al pla que la senyora 
Madrenas ens explicava que s’haurà de sotmetre també al Ple, nosaltres avui donarem 
suport a aquesta proposta. I, a més celebrem, doncs, que finalment després de més de 
quatre anys comencem a caminar per fer possible que s’instal·li un càmping a la ciutat de 
Girona i ens ajudi a crear llocs de treball. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Veray. Senyor 
Martín… 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup 
municipal farà un vot favorable a la tramitació de la modificació puntual. Afegir l’ús de 
càmping a terrenys situats a sòl no urbanitzable que per la seva naturalesa puguin ser 
candidats per desenvolupar aquesta activitat és positiu per a la ciutat, fomenta el turisme 
i també fomenta l’economia. 
Avui dia aquest ús està associat a la qualitat i a un tipus d’allotjament turístic amb 
projecció de futur i millores constants. Ho varem veure fa una setmana al certamen 
Girocàmping 2016. 
I per finalitzar, reitero el nostre vot favorable. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Martín. 
(L’alcalde dóna la paraula al senyor Lluc Salellas.)   
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, 
faig aquesta intervenció i crec que és la primera en els últims mesos en què portem un 
tema a debat realment polític o de canvi o de proposta de ciutat, i crec que el primer que 
hem de fer és celebrar que per fi el Govern porta propostes al Ple. Ha costat gairebé deu 
mesos, però avui, doncs, en tenim una. I des del nostre grup, això ho volem felicitar, i 
esperem que aquesta dinàmica es pugui anar trobant. Perquè per nosaltres aquest any 
que hem passat d’inactivitat política, doncs, creiem que és un fet greu i que no s’hauria 
de tornar a repetir. 
Dit això, nosaltres –com bé sabran–, en el nostre programa electoral portàvem la 
proposta de fer un càmping municipal. Aquesta proposta, de fet, la vam plantejar a 
l’equip de govern tan bon punt vam arribar, diguéssim, aquí dins els quatre regidors, en 
el que nosaltres en dèiem el 15 + 1, que eren quinze projectes de la CUP - Crida per 
Girona cap al Govern perquè els pogués agafar i treballar-los conjuntament. És un 
projecte que l’equip de govern ens va dir que no li interessava, el tema del càmping 
municipal, que a ells sí que els interessava el tema del càmping, però no el càmping 
municipal. I, per tant, aquí va haver-hi, doncs, una divergència que va fer impossible que 
poguéssim treballar el tema. 
Nosaltres continuem pensant que el càmping municipal hauria de ser una prioritat per a 
la ciutat, més enllà que hi pugui haver també algun càmping de l’estil de privat o fins i tot 
algun que s’ha parlat en l’àmbit de la innovació i de la formació. I, per tant, en aquesta 
línia, avui farem també un vot favorable a aquest avanç de la modificació. És un vot 
favorable, per tant, que comencin a haver-hi càmpings a la ciutat, que n’hi hagi de 
diferents estils. I, per tant, nosaltres tornem a fer el prec també que se n’estudiï un de 
caire municipal a l’estil dels que hi ha a l’Estat francès i, diguéssim, que tan bon servei 
ens han ofert a molts dels que hem pogut viatjar a través de l’Estat francès. 
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I en aquest sentit, sí que volem dir que fer aquest vot inicial avui no vol dir –com també 
comentaven, doncs, altres portaveus– que estiguem a favor que hi hagi càmpings en els 
nou llocs que es proposen en aquest estudi i que el que avui fem és una aprovació 
general, però que llavors ens guardem el dret, diguéssim, a cada cop que vingui una 
proposta aquí poder-hi votar en contra si creiem que no és adient que s’hi faci un 
càmping. 
I volem dir-ho perquè volem que consti en acta i també per així justificar properes o 
possibles votacions que hi hagi en el futur. 
I finalment, per acabar, sí que voldríem dir també que aquest vot no és un vot al 
desenvolupament del turisme massificat que sovint defensa l’actual equip de govern, i 
que ens agradarà saber també si el comparteixen amb el grup del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, que fins fa uns dies era crític, però ara veurem si comparteixen el mateix 
model de desenvolupament, doncs, «apissonador», podríem dir, del turisme a la nostra 
ciutat, que, de fet, hauria de començar a ser ja aturar-lo, perquè el que està fent és 
reconvertir la nostra ciutat en un espai destinat únicament a aquells que ens visiten i no 
només o no a allò que hauria de ser, que és aquells que el vivim, que el fem, el desfem i, 
en definitiva, en formem part. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Salellas. Senyor 
Terés… 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Bé, el nostre grup ja anuncia també el vot 
favorable; estem totalment d’acord, doncs, que cal promoure la diversitat de les tipologies 
d’allotjament turístic: la possibilitat que la ciutat aculli un càmping ens sembla una 
proposta interessant. 
Sí que val a dir que és veritat que –com comentava ara mateix el regidor Salellas–, 
doncs, no hi ha aquests espais per debatre sobre el model turístic de ciutat, avui mateix 
tan sols estem debatent sobre un tema urbanístic que afecta una classificació d’activitat, 
no? I sí que es troba a faltar, doncs, segurament aquest plantejament més ampli 
d’intentar, doncs, veure cap a on avança la ciutat en aquesta activitat. 
Es tracta d’un prepla, evidentment, també ens reservem la possibilitat de debatre en les 
successives etapes per les quals passi aquest projecte, doncs, que seran aprovacions 
inicials i provisionals les observacions que puguem fer en aquests següents passos. 
I alhora també voldríem aprofitar per un tema en el qual som una mica insistents, però 
que ens sembla del tot necessari: fixeu-vos que en aquest cas hem hagut d’anar a 
buscar terrenys en els confins, per dir-ho així, dels límits urbanístics, dels límits del 
territori municipal, no? Si tinguéssim la perspectiva d’àrea urbana segurament aquest 
debat es podria tenir en un lloc, no?, on es gestionessin els temes d’àrea urbana, que ara 
mateix no existeix, i, per tant, no hi pot haver aquesta planificació. 
Entenem que aquest punt simplement és dotar d’aquesta classificació uns terrenys, però 
si hi hagués un espai on debatre la perspectiva d’àrea urbana, segurament tindríem en 
compte realitats existents, com un càmping que existeix al municipi de Fornells.  
Hi ha altres terrenys que ara mateix no podem ni tan sols plantejar perquè no formen part 
del nostre territori municipal, no? Segurament si tinguéssim aquesta perspectiva més 
general, doncs, escolta’m, que pugui venir turisme de tenda de campanya, 
d’autocaravana, de bungalows a un càmping a l’àrea urbana, ens hauria de ser igual que 
estigués estrictament dintre del nostre territori municipal o estigués en el municipi del 
costat. I, per tant, aquesta planificació es troba a faltar, es troba a faltar en aquest tema i 
es troba en molts altres que afecten una àrea urbana de la qual formem part i hauríem de 
ser capaços de liderar. 
Bé, dit tot això, doncs –com deia–, el nostre vot serà favorable. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Terés. Senyora 
Madrenas… 
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Sra. Marta Madrenas i Mir  (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo crec que la 
descripció que ha fet el senyor Salellas del turisme que ens ve a visitar com un 
desenvolupament massificat crec que poques persones de la ciutat coincidirien en 
aquesta descripció. És més, és un turisme que hem volgut tossudament dirigir cap a la 
cultura, cap al patrimoni, cap a l’esport, cap a l’educació, etcètera; per tant, crec que en 
cap cas puc coincidir que ni és el tipus de turisme que hem promocionat durant aquests 
quatre anys ni és el que actualment es troba en la nostra ciutat. 
Quant a l’estratègia a seguir en matèria de turisme, recordin que existeix l’Agència de 
Promoció Econòmica, i de la qual vostès formen part, i que precisament aquesta 
estratègia es redactarà o es dissenyarà conjuntament amb tots vostès.  
I a més, dins d’aquesta Agència de Promoció Econòmica, tinguin present també que això 
que comentava el regidor Terés respecte a tenir aquest esperit de mantenir l’àrea urbana 
junta, doncs, recordin que hi havia aquest consell dels catorze municipis que formen part 
de l’àrea urbana que precisament seguiran tota l’estratègia i treballarem junts, doncs, 
l’estratègia a seguir en aquests i altres aspectes de desenvolupament econòmic. Per 
tant, crec que tots aquests aspectes que vostès ara potser no veuen tan clars quedaran 
perfectament clars en el fòrum correcte, que és l’Agència de Promoció Econòmica. 
Igualment moltes gràcies a tots vostès pel vot favorable a aquesta proposta.  
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Madrenas. En tot 
cas, vull dir, cal… si hi ha algú que no ha intervingut… Passaríem a votació. 
Vots a favor? 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat l’avanç de la modificació puntual del Pla 
general d’ordenació urbanística número 65, ús de càmping. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies. 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Eduard Berloso Ferrer, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  

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

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
8.   Reconeixement de compatibilitat amb un segon lloc de treball o activitat. 
Primer. Petició de compatibilitat per a la realització d'una segona activitat privada. 
El  29  de  setembre  de  2015,  Eduard  Caula  Paretas,  sergent  de  la  policia 
Municipal,  va  presentar  instància,  RE  2015045740  en  la  que  comunicava  que havia  
procedit  col·legiar-se  en  l'Il·lustre  Col·legi  d'Advocats  de  Girona  com  a advocat "no 
exercent", núm. de col·legiat 3531, entenent que aquesta situació de col·legiació no era 
contrària a la Llei 53/1984, de  26 de desembre d'incompatibilitats del personal al servei 
de les administracions públiques en tant que no constituïa una activitat retribuïda més 
enllà de l'àmbit de representació pròpia o de familiars fins a 3r. grau. 
També en aquesta instància demanava, a l'empara de la Llei Orgànica 4/2001 de 12  de  
novembre,  reguladora  del  dret  de  petició,  un  pronunciament  per  part  de l'Ajuntament 
de Girona respecte de la petició de compatibilitat per a la realització d'una segona 
activitat privada, com és l'exercici de l'advocacia. 
A aquest efecte i com a fonament de la seva petició aporta la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida núm. 160/2012 de 12 d'abril i la recaiguda en recurs 
d'apel·lació, STSJ de Catalunya  423/2013 d'11 d'abril. 
Segon.- Normativa aplicable. 
El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que 
estableix, amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques,  que 
estableix en el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre d'altres, al personal al 
servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles dependents   (qualsevol   que   
sigui   la   naturalesa   jurídica   de   la   seva   relació d'ocupació), i el contingut de la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al  servei  de  
l'Administració  de  la  Generalitat  de Catalunya. 
L'exercici d'un segon lloc de treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els 
casos, autorització expressa prèvia. 
Per autoritzar la compatibilitat o no d'una segona activitat, cal prèviament diferenciar 
segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 
Pel que es refereix a les activitats privades, el principi general d'aplicació és el 
d'autorització de la compatibilitat  sempre i quan aquesta activitat privada no impedeixi  o 
menyscabi l'estricte  compliment  dels  deures en el lloc de treball públic o  comprometés  
la  seva imparcialitat o independència. No obstant  això, queden excloses d'aquest 
principi general d'autorització els supòsits previstos a l'article 11 de la Llei 21/1987 i que 
són els següents: 
El desenvolupament d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les de 
caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei  
d'entitats  o  de  particulars,  que  es  relacionin  directament  amb  les  que desenvolupa  
el  departament,  l'organisme,  l'entitat  o  l'empresa  pública  en  què presta serveis. 
S'exceptuen  d'aquesta  prohibició  les  activitats  particulars  que  s'exerceixen  en virtut  
d'un  dret  legalment  reconegut  i  que  realitzen  per  a  si  els  directament interessats. 
No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de prestar 
a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del càrrec públic. 
a)  La  pertinença  a  consells  d'administració  o  a  òrgans  rectors  d'empreses  o entitats  
privades,  si  l'activitat  d'aquestes  està  directament  relacionada  amb  les que 
desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta 
serveis el personal afectat. 
b) El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
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per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o particulars, en els 
assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en els que 
hagi d'intervenir per raó del lloc públic. 
c)  El  desenvolupament,  per  si  o  per  persones  interposades,  de  càrrecs  de  tot ordre 
en empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o   
subministraments,   arrendatàries   o   administradores   de   monopolis   o   amb 
participació  o  aval  del  sector  públic,  sigui  quina  sigui  la  configuració  jurídica 
d'aquestes. 
d) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què es 
refereix l'apartat anterior. 
Sens perjudici del que s'ha enumerat en els paràgrafs anteriors, en cap cas la suma  
de  jornades  de  l'activitat  pública  principal  i  l'activitat  privada  no  podrà superar la 
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 
A  nivell  econòmic  cal  considerar  que  les  percepcions  econòmiques  que  es 
percebin com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la 
normativa vigent, en cap cas podran superar les remuneracions màximes establertes  en  
el  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  al  càrrec de director general  o  la  que,  si  
s'escau,  determini  a  aquest efecte el Pressupost  de la Generalitat. Tampoc   podrà,   en 
cap cas, superar els límits retributius que estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre. 
Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 
Així mateix, les pagues extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar únicament es 
podran percebre en un dels llocs. 
En  cap  supòsit  podrà  autoritzar-se  l'exercici  d'una  segona  activitat,  quan  la 
persona interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per 
un concepte equiparable. 
L'autorització  o  denegació  de  l'exercici  d'aquesta  segona  activitat,  tant  pública com  
privada,  requerirà  amb  caràcter  previ  que  la  persona  interessada  hagi formulat la 
declaració d'activitat. 
Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 50 
del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament  
d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  entitats  locals, sens perjudici del 
règim de delegacions que pugui aprovar-se. 
Tercer.-  Anàlisis  de  la  sentència  del  Jutjat  Contenciós  Administratiu  de  Lleida núm. 
160/2012 de 12 d'abril. 
El criteri d'incompatibilitat absoluta establert per la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de  
març, de Forces i Cossos de Seguretat (LOFCS), ha estat corregit  per  la jurisprudència,   
en   entendre   que   la   remissió   a   la   legislació   general   sobre incompatibilitats de 
l'article 6.7 d'aquesta "la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de 
incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo 
aquellas actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades" admet 
l'aplicació de les excepcions establertes a la normativa general sobre incompatibilitats, 
postura que també és compatible amb la redacció de l'article 37 de la Llei 16/1991 de 
les policies locals que  disposa  "la  condició  de  policia  local  és  incompatible  amb  
l'exercici  de  cap altre activitat pública o provada,  feta excepció de les activitats no 
incloses en la legislació reguladora de les incompatibilitats". 
Aquesta compatibilitat ha estat recollida pel Tribunal Suprem, així la STS, Sala CA 
Secció 7a. 17 de febrer de 2011 de 5 de maig de 2011, entre altres. 
S'assenyala  però  que  aquesta  compatibilitat  no  podrà  ser  plena  i  absoluta,  en tant 
que no pot impedir ni menyscabar l'estricte compliment dels deures de l'actor com a 
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policia local, ni comprometre tampoc la seva imparcialitat o independència. 
Fonament: 
Atès el que disposa la normativa  vigent  d'aplicació, la Llei  53/1984, de 26 de desembre,   
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la Llei 21/1987, 
de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual  s'aprova  el  reglament  del  
personal  al  servei  de  les  entitats  locals  (articles 321 a 344) i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament  d'organització,  
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals (article 50.9). 
Atès  que  la  sol·licitud  formulada  pel  Sr.  Eduard  Caula  Paretas  s'ajusta  a  les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit privat. 
Atès que des de l'àrea s'ha informat favorablement de la sol·licitud efectuada per 
l'interessat/da. 
Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les  
prescripcions  legals  vigents,  la  compatibilitat  per  al  segon  lloc  de  treball  o activitat 
sol·licitada al Sr. Eduard Caula Paretas com a advocat exercent. 
En  qualsevol  cas,  la  declaració  de  compatibilitat  restarà  supeditada  en  tot 
moment 
- a l'acompliment del servei en aquesta Administració per part del   treballador i dels 
horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a aquesta 
declaració de compatibilitat. 
- compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 
-  no  percepció  del  complement  específic  pel  factor  d'incompatibilitat,  que  es deixarà 
sense efecte  atesa el reconeixement de la compatibilitat 
- no podrà exercir en assumptes relacionats o que es refereixin a les activitats de la  
Policia  Municipal  o  que  siguin  de  la  seva  competència  o  dels  que  tingui 
coneixement o informació per raó de la seva condició de funcionari del cos de la policia 
municipal. 
Passaríem al punt següent, la Comissió Informativa d’Hisenda i de Règim Interior. 
Senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. Abans de 
passar la paraula a la tinenta d’alcalde senyora Maria Àngels Planas, vull dir que se m’ha 
oblidat disculpar la presència del tinent d’alcalde Joan Alcalà, que per motius de salut 
avui no ens pot acompanyar. Dit això, gràcies. 
Senyora Maria Àngels Planas… 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, com ha dit el 
secretari, el que portem és una petició de compatibilitat d’una segona activitat per part 
d’un sergent de la policia municipal per poder exercir l’advocacia. 
Hem analitzat la jurisprudència i el criteri d’incompatibilitat absoluta que estableix la Llei 
orgànica 2, de 1986, s’ha corregit per la jurisprudència en entendre que la remissió a la 
legislació general sobre la incompatibilitat de l’article… (interferències de fons), que 
estableix que «la pertenencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad es causa de 
incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra actividad pública o privada, salvo 
en aquellas actividades exceptuadas en la legislación sobre las incompatibilidades». Per 
tant, admet l’aplicació d’excepcions establertes a la normativa general d’incompatibilitats. 
El que sí que hem establert aquest Ajuntament és –com ha anomenat el secretari– que 
estiguin supeditades a una sèrie de condicions, que ja les ha anomenat el secretari, per 
tant, no les torno a anomenar. 
Moltíssimes gràcies. 
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Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Planas. Paraules? 
(Pausa.) Ningú més?  
Doncs, senyora Costa… 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): A veure, atès que no sabem quin control 
es farà amb relació a les tasques que realitzarà el treballador en la segona activitat, per 
tant, determinar si estan relacionades o no amb la feina de policia, doncs, veiem que no 
queda clar. Per tant, ens fa dubtar que aquesta compatibilitat tingui les garanties 
normativament parlant; per tant, nosaltres ens abstindrem. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Costa. 
Passaríem a votació. 
Vots a favor? 
En contra? 
Abstencions? 
Senyor secretari… 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor del Grup 
Municipal Convergència i Unió, integrat per vuit membres, Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular de Catalunya, integrat 
per un membres, i l’abstenció del Grup Municipal CUP - Crida Girona, integrat per quatre 
membres, reconèixer la compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat sol·licitada pel 
treballador amb inicials E.C.P com a advocat exercint. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Eduard Berloso Ferrer, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  

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

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal, 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, Toni Granados Aguilera. 

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.  

9. Modificació de la plantilla de l’exercici 2016 
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Per acord de Ple municipal de data 21 de desembre de 2015 es va aprovar la plantilla de 
personal de l'Ajuntament de Girona per a l'any 2016. 
Amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels diferents serveis municipals 
es fa necessària la modificació de la plantilla de personal per tal de procedir a la 
incorporació de dues places de tècnic. 
La llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2016 
regula en el seu article 20 l'Oferta Pública d'Ocupació o altres instruments similars de 
gestió per la provisió de necessitats de personal. En aquest sentit estableix que 
s'autoritzarà una taxa de reposició del 100% i respectant, en tot cas, les disponibilitats 
pressupostàries del Capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, determinats 
sectors, entre ells, assessorament jurídic i gestió de recursos públics  i les places de 
personal que presta assistència directa sl usuaruis dels serveis socials. 
Per altra banda, l'article 20.Dos de la mateixa llei general de Pressupostos Generals de 
l'Estat per a l'any 2016, estableix que no es procedirà a la contractació de personal 
temporal, excepte en els sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que a fectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
Amb posterioritat a l'aprovació de la plantilla per aquest 2016 s'han detectat diverses 
necessitats estructurals a dos serveis municipals i que als efectets de garantir l'adequada 
prestació d'aquests serveis es fa necessària la incorporació de plaça a la plantilla per la 
seva posterior cobertura. 
Una, als serveis socials i en concret als Serveis Bàsics d'Atenció Social on es fa 
necessària la incorporació d'un/a tècnic/a superior per tal de portar a terme la gestió i 
coordinació dels diferents professionals dels serveis bàsics d'atenció primària. Aquest 
servei disposava d'un cap de secció, que actualment en situació de jubilació parcial i 
degut a una modificació organitzativa de l'àrea va estar adscrit a la secció de suport 
tècnic i avaluació.  
Atès que es tracta d'un dels sectors essencials i prioritaris previstos a la Llei 48/2015, de 
29 d'octubre, de Pressuposts Generals de l'Estat per l'any 2016 i atès que es disposa de 
dotació pressupostària suficient en el capítol I, es modifica la plantilla de personal en el 
sentit d'incorporar una plaça de naturalesa funcionarial de tècnic/a superior, subgrup A1, 
complement de destí 24. 
Per altra banda, a Sistemes i Tecnologies de la Informació s'ha detectat la necessitat 
urgent i inajornable d'incorporació d'un/a tècnic/a  informàtic SIG per tal d'exercir la 
responsabilitat tècnica del Sistema d'Informació Territorial de l'Ajuntament, així com 
treballar en l'arquitectura de dades i aplicacions SIG. Atesa la situació corporativa que 
requereix cada vegada més el desenvolupament d'aplicacions corporatives d'abast 
general per a tots els serveis municipals i atès que aquestes funcions no es poden 
desenvolupar per al personal de plantilla actualment adscrits al Servei de Sistemes i 
Tecnologies de la Informació i atès que es diposa de la dotació pressupostària suficient 
en els termes de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per l'any 2016. 
L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar amb 
posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva vigència, per 
respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels 
existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a criteris 
d'organització administrativa interna. 
Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la despesa 
de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions destinades a llocs 
vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà 
que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost. 
Vistes les necessitats d'ampliació i millora dels serveis municipals esmentats  
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ACORDS 
 PRIMER.- Modificar la Relació de Llocs de Treball aprovada per acord de Ple de data  
21  de  desembre  de  2015,  als  efectes  d'incorporar  el  lloc  de  treball  de Tècnic/a  
Informàtic  SIG,  d'acord  amb  la  fitxa  descriptiva  del  lloc  de  treball  que s'adjunta. 
SEGON.-  Modificar  la  plantilla  de  personal  per  a  l'any  2016  aprovada  pel  Ple 
municipal en data de 21 de desembre de 2015 en el sentit d'incorporar la següent 
plaça: 
1.- Tècnic/a informàtic/a SIG, funcionari/a, CD 21 i amb una jornada de 37,5 hores 
setmanals, adscrit als  Serveis de Tecnologia de la Informació, de l'Àrea d'Hisenda i 
Règim Interior. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: El punt 9, senyor secretari. 
(El secretari llegeix el punt.) 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. Senyora 
Planas… 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies. Bé, el que portem aquí és una 
plaça de tècnic superior d’informàtica. Fins ara teníem un tècnic d’informàtica que estava 
contractat en obra i servei; aquesta persona ha decidit plegar. I nosaltres entenem que 
les necessitats que tenim actualment no són les necessitats d’una obra de servei, és a 
dir, per a una feina determinada, sinó que ens ha crescut molt la feina dintre d’informàtica 
i, per tant, el que necessitem és una feina d’estructura i és una feina general per a tot el 
Departament d’Informàtica. I, per tant, no es vol fer un contracte d’obra i servei. 
I la Llei de pressupostos generals de l’Estat a l’any 2016 estableix que no es procedirà a 
la contractació de personal temporal excepte en els sectors i funcions i categories 
professionals que es considerin prioritat o que afectin el funcionament dels serveis 
públics essencials. 
Nosaltres entenem que el Departament d’Informàtica és un departament essencial, 
perquè cada vegada…, bé, es fan més coses a nivell d’informàtica, cada vegada tot 
s’informatitza cada vegada més. I, per tant, entenem que és un lloc d’estructura i no 
d’una feina i d’una obra en concret. 
Moltes gràcies.  
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Planas. Paraules? 
(Pausa.) 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, per anunciar l’abstenció del meu grup en aquest 
punt. Per coherència política, nosaltres no vam votar a favor de la plantilla i, per tant, en 
aquesta modificació ens abstindrem. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Doncs, passaríem a votació.  
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Senyor secretari… 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per vuit membres, Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, CUP - Crida Girona, integrat per quatre membres, Partit 
dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Partit Ciutadans, integrat per 
dos membres, i l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un membre, 
la modificació de la relació de llocs de treball aprovada pel Ple de la corporació amb data 
21 de desembre de 2015, als efectes d’incorporar el lloc de treball de tècnic informàtic 
SIG. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari.  
 
VOTACIÓ 
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Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Eduard Berloso Ferrer, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  

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

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

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

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

Abstenció: 

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

10. Modificació bases execució pressupost 2016 
En data 17 de gener es considerà definitivament aprovat el pressupost general per  a  
l'exercici  2016 i analitzat  l'expedient i documents  integrants  del  mateix s'observa  una  
disfuncionalitat en les bases aprovades  adjuntes  al  mateix  en relació als decrets 
d'alcaldia aprovats segons resolució de data 11 de febrer  i 22 de  febrer  de  2016  pel  
que  fa  les  delegacions  de  competències  a  la  Junta  de Govern  Local  i  Regidors  
Delegats en relació a l'autorització de la despesa, concretament en relació a la base 19a. 
Vist  l'establert a l'article 165 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, RDL 2/2004, de 5 de març, en relació al contingut dels pressupostos  integrants  
del  pressupost  general, i l'establert  per  Decret  de l'Alcaldia de data 11 de febrer i 22 
de febrer de 2016, 
Modificar la base 19a. del pressupost per a l'exercici 2016 quedant redactada en el 
sentit següent: 
Base 19a. Autorització de la despesa 
Les  competències  per  a  autoritzar  despeses  corresponen,  segons  l'establert  al RDL  
3/2011,  Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  a  la  llei 7/1985, 
reguladora de bases de règim local, al Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova al 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i els decrets de 
l'alcaldia de delegació d'atribucions de data 11 i 22 de febrer de 2016: 
1. Als Regidors i Regidores delegats d'àrea: 
-  Respecte  als  contractes  administratius  típics  fins  els  límits  previstos  en  cada 
moment per a la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, RDL 3/2011, de 14 de novembre. 
Respecte a la resta de contractes els mateixos límits que per a la contractació 
administrativa. 
- Aprovació de projectes d'obres i de serveis, quan no superin la quantia prevista per a 
la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, RDL 
3/2011, de 14 de novembre. 
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-  Aprovació  dels  expedients  i  adjudicació  de  les  concessions  sobre  els  béns propis i 
l'adquisició de béns i drets quan el seu import no superi els 600.000,00 euros  ni  el  
10%  dels  recursos  ordinaris  del  pressupost,  així  com  l'alienació  del patrimoni que no 
superi el percentatge ni la quantia indicada. 
2. A la Junta de Govern Local: 
- Respecte als contractes administratius típics quan el seu import sigui superior a la 
quantia prevista per a la contractació menor, i no excedeixi de 6.000.000,00 d'euros,  
ni  superi  el  10%  del  recursos  ordinaris  del  pressupost,  IVA  inclòs, sempre  que  la  
seva  durada  no  sigui  superior  als  quatre  anys,  inclosos  els  de caràcter plurianual  i 
sempre que la quantia acumulada de totes les anualitats no superi  el  percentatge  
indicat,  referit  als  recursos  ordinaris  del  pressupost  del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 
Respecte a la resta de contractes els mateixos límits que per a la contractació 
administrativa. 
- Aprovació de projectes d'obres i de serveis, quan superin la quantia prevista per a 

la contractació menor en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,  RDL  
3/2011,  de  14  de  novembre,  i  no  superin  els  10%  dels  recursos ordinaris  del  
pressupost  i  en  tot  cas  la  quantia  de  6.000.000,00  d'euros,  IVA inclòs, i estiguin 
previstos al pressupost. 
-  Aprovació  dels  expedients  i  adjudicació  de  les  concessions  sobre  els  béns propis  
i  l'adquisició  de  béns  i  drets  quan  el  seu  import  superi  els  600.000,00 euros si be no 
excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni en tot cas  la  quantitat  de  
3.000.000,00  d'euros,  IVA  inclòs,  així  com  l'alienació  del patrimoni que no superi el 
percentatge ni la quantia indicada. 
3. Al Ple Municipal: 
- Acordarà sobre contractació administrativa quan la quantia sigui superior al 10 % dels 
recursos ordinaris del pressupost i/o superi la quantia de 6.000.000,00 € IVA inclòs, 
inclosos els de caràcter plurianual, sempre que l'import acumulat de totes les seves  
anualitats superi el percentatge  indicat,  referit  als  recursos ordinaris  del  pressupost  
del primer exercici, i la quantia assenyalada, i en qualsevol cas, quan la seva durada sigui 
superior a quatre anys. 
-  Aprovarà  els  projectes  d'obres  i  de  serveis,  quan  siguin  d'import  superior  als 
6.000.000,00 € IVA inclòs. 
-  Acordarà  l'adjudicació  de  les  concessions  sobre  béns  propis  i  l'adquisició  de béns i 
drets quan sigui d'import superior a 3.000.000,00 € i/o superi el 10 % dels recursos  
ordinaris  del  pressupost,  IVA  inclòs,  així  com  l'alienació  del  patrimoni que superi el 
percentatge i/o la quantia indicats. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: El punt 10, senyor secretari… 
(El secretari llegeix el punt.) 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. Senyora 
Planas… 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies. Bé, en data 17 de gener, es va 
considerar definitivament aprovat el pressupost general de l’exercici 2016, amb unes 
bases d’execució; a causa dels canvis dels nous cartipassos, les bases d’execució no 
s’adeqüen als actes administratius dels regidors. Fins ara els regidors només podien 
signar fins a 1.000 euros i ara el que es permetrà és que els regidors tinguin competència 
fins a contractes menors, i per tant, cal canviar les bases d’execució del pressupost. No 
és altra cosa més que això.   
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Planas. Paraules? 
(Pausa.)  
(L’alcalde dóna la paraula a la senyora Concepció Veray.)  
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, igual com en el punt anterior, per coherència 
política amb el fet que no vam donar suport al pressupost, doncs, a aquesta votació ens 
abstindrem. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Veray. Senyor 
Salellas… 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, amb aquest ritme que portem avui… 
Nosaltres ens abstindrem, i ho farem perquè tot i que ens pot semblar bé a nivell teòric, 
doncs, que els regidors tinguin més autonomia i que, per tant, passem a un sistema 
menys presidencialista i més col·lectiu a l’hora de prendre les decisions i assumir les 
responsabilitats –i aquest és un fet, doncs, que ens agrada i el reivindiquem–, entenem 
que això també és en part –com vostè ha explicat– conseqüència dels múltiples canvis 
que hi ha en els cartipassos i en el mateix pressupost i tot el que hi ha hagut. I que, per 
tant, nosaltres com que entenem que això –com vostè ha dit fa un moment– era també 
conseqüència dels canvis que han tingut vostès en la seva línia errònia i erràtica de les 
últimes setmanes, doncs, nosaltres ens abstindrem. Perquè compartim la teoria, però no 
ens agrada com s’han desenvolupat els últims dos mesos. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Salellas. Senyora 
Planas… 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, bé, només dir que és cert que hi ha hagut 
canvis de cartipassos, però podríem haver tingut el mateix cartipàs i decidir que els 
regidors tinguessin més delegacions i, per tant, s’hauria de votar igualment encara que 
no hi hagués hagut canvi de cartipàs. 
Només volia aclarir això. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Planas. Passaríem a 
la votació. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Senyor secretari… 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb el vot a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per vuit membres, Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció dels grups municipals CUP 
- Crida Girona, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la 
modificació de la base 19 del pressupost. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. 
 

VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Eduard Berloso Ferrer, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  
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Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra, Martí Teres Bonet.  

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

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

Abstenció: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

11. PROPOTES URGENTS 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

12. Moció  que  presenten  les  Joventuts  d'Esquerra  Republicana  de  Catalunya per  
ajustar  els  serveis  bibliotecaris  i  aules  d'estudi  a  les  necessitats  dels estudiants 
gironins. 
Les biblioteques són equipaments públics molt potents i necessaris, tant per la difusió 
cultural pel conjunt de la ciutadania com per garantir l'èxit acadèmic dels estudiants. 
Són l'espai ideal per buscar informació, realitzar tasques de recerca, així com per 
estudiar. Una biblioteca és una de les millors opcions quan es vol trobar un ambient 
silenciós, agradable, tranquil i preparat. 
Girona compta amb una xarxa de biblioteques extensa i adequada per assegurar aquest 
creixement intel·lectual i cultural. Tanmateix, presenta diverses mancances.  Molts  
estudiants  voldrien  recórrer  a  aquests  espais  per  poder realitzar tasques o 
estudiar, aprofitant al màxim les hores del dia, i treballar fins tard.  Ens  trobem,  però,  
que  només  poden  accedir  a  una  d'aquestes  en  horari nocturn  -l'Ernest  Lluch-  i  
només uns dies abans de les PAU i, en època d'exàmens universitaris, a  la  biblioteca  de 
la UdG de Montilivi.  Pel  que  fa  a  la biblioteca de la UdG, no és accessible fàcilment: el 
transport públic és escàs i, fins i tot, inexistent (els diumenges). 
No es tenen en compte els estudiants de segon cicle d'ESO, Batxillerat o cicles 
formatius,  que  tenen  els  exàmens  al  llarg  de  tot  el  curs,  i  no  només  els  dies previs  
a  la  selectivitat.  A  més,  cal  sumar  el  fet  que  en  època  d'exàmens  els estudiants  no  
universitaris  no  poden  accedir  l'edifici,  ja  que  s'han  d'identificar amb el Carnet UdG. 
Ens  trobem,  doncs,  amb  poques  alternatives  a  les  biblioteques,  perquè  no 
s'habiliten  sales  d'estudi  en  centres  cívics,  Casa  de  la  Cultura,  biblioteques  o altres 
dependències municipals… 
Una sala d'estudis, seria perfecte per cobrir aquestes necessitats. Sense servei de 
préstec ni consulta, únicament que reuneixi les condicions necessàries per a poder 
estudiar còmodament i en horaris més enllà dels habituals, atenent a les necessitats 
de molts estudiants de la ciutat. 
Les experiències de ciutats del  nostre  entorn  exemplifiquen  l'èxit  que  tindria aquesta  
proposta  i  el  seu  baix  cost  per  implementar-ho,  ja  que  únicament  les despeses de 
subministraments i d'una única persona responsable de la guarda de l'espai serien 
suficients. A més a més, podria servir per crear un lloc de treball a joves estudiants (amb 
conveni) que es podrien encarregar de la sala d'estudi, i ser-ne responsables quan 
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estigui oberta en horari nocturn. Les ciutats del Prat de Llobregat o Barcelona en són 
un bon exemple. 
Aquesta  proposta  està  pensada  per  a  millorar  les  condicions  dels  gironins  i 
gironines   i   així   millorar   el   seu   rendiment   acadèmic   i   potenciar   la   xarxa 
d'equipaments municipals destinats a aquests efectes. 
Reduiria una problemàtica que es fa evident múltiples vegades l'any i oferiria un servei 
més als ciutadans. Biblioteques amb horaris d'obertura més amplis. Aules d'estudi 
habilitades pels caps de setmana i també en horaris nocturns. Transport públic que 
connecti els serveis de manera àgil, còmode i accessible, etc. 
Per totes aquestes raons, des de les Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya  
defensem  un  cop  més  i  portem  a  debat  del  Ple  de  l'Ajuntament  de Girona perquè 
s'aprovin les següents mesures: 
1. Que s'estudiï l'ampliació dels horaris de les biblioteques o altres equipaments de la 
ciutat, garantint que cada dia de la setmana hi hagi servei en alguna franja horària i que 
s'allargui l'horari, sense serveis de consulta ni préstec, fins entrada la nit. 
2.  Que  més  enllà  dels  serveis  de  biblioteques  ampliats,  hi  hagi  un  servei 
permanent i continu diari on dirigir-se a estudiar sigui l'època que sigui i en un horari 
que s'allargui fins a les 01.00 de la matinada, ampliant aquest horari fins a les 03.00 en 
èpoques punta (selectivitat, exàmens universitaris, etc.). 
3. Que s'estudiïn alternatives de mobilitat per facilitar el desplaçament autònom dels  
estudiants  gironins  als  centres  d'estudi,  i/o  que  les  sales  d'estudi  estiguin repartides  
de  manera  estratègica  per  la  ciutat  per  facilitar-hi   l'arribada  dels estudiants. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Passaríem a mocions d’entitats 
ciutadanes. Senyor secretari, punt número 12… 
(Veus de fons.) 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: En tot cas, vull dir, demanaríem al 
representant d’Esquerra Republicana de Catalunya, Joventuts, les JERC, doncs, la 
persona que vol defensar aquesta moció que pugi aquí, faci la defensa. Tindria cinc 
minuts. Després, com és costum, donaríem la paraula als diferents portaveus dels grups i 
després podrien fer una rèplica. 
Gràcies. 
Sr. Dídac Manzanares: Perfecte. Doncs, primer de tot, si se’m permet, m’agradaria fer 
un petit incís, i és que aquesta moció ens hagués agradat poder presentar-la des del 
Grup Municipal d’Esquerra, però el ROM no ho contempla i ho hem hagut de presentar 
així. 
Entenem que és un espai per a les entitats, però, bé, ja us dic, se’ns ha fet impossible. 
La moció que presentem avui és per ajustar els horaris dels serveis bibliotecaris i les 
aules d’estudi a les necessitats dels estudiants gironins, com entenem que les 
biblioteques són espais públics molt potents i necessaris, doncs, per a la difusió cultural 
per al conjunt de la ciutadania i per garantir l’èxit acadèmic dels estudiants. Això no 
només ho diem nosaltres, també ho diu el manifest de l’IFLA, signat i aprovat per la 
Unesco. 
Entenem que són l’espai ideal per buscar informació, realitzar tasques de recerca, així 
com per estudiar. Una biblioteca és una de les millors opcions quan es vol trobar un 
ambient silenciós, agradable, tranquil i preparat. 
Girona, de fet, compta amb una xarxa de biblioteques molt extensa i molt adequada per 
assegurar aquest creixement intel·lectual i cultural: comptem amb sis biblioteques i dos 
punts de lectura que ens permeten, doncs, oferir aquest servei. 
Si més no, doncs, presenta moltes mancances: molts estudiants voldrien recórrer a 
aquests espais per realitzar tasques o estudiar aprofitant el màxim de les hores del dia i 
treballant fins tard també. Ens trobem que només poden accedir a alguna d’aquestes 
biblioteques, l’Ernest Lluch, de fet, uns dies abans de les proves d’accés a la universitat, i 
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a la universitat de Montilivi, a la biblioteca, que s’obre durant els exàmens universitaris. 
També s’ha de dir que és una biblioteca que està lluny i compta amb un transport públic, 
doncs, escàs i fins i tot inexistent els diumenges. 
No s’està tenint en compte els estudiants de segon cicle d’ESO, de batxillerat o de cicles 
formatius; són estudiants que tenen exàmens al llarg de tot el curs, no només els dies 
previs a selectivitat i a això cal sumar-hi, doncs, que en època dels exàmens universitaris, 
que és quan podrien accedir de nit a la biblioteca, aquesta obliga que es presenti el 
carnet, carnet que no tenen. 
Doncs, ens trobem amb molt poques alternatives: com diem, no s’habiliten sales 
d’estudis ja sigui en centres cívics, a la Casa de Cultura, en biblioteques o en altres 
dependències municipals que podrien servir per a això. 
De fet, una sala d’estudi seria perfecte per cobrir aquestes necessitats sense servei de 
préstec ni de consulta i únicament, doncs, que reuneixi les condicions necessàries per 
poder estudiar còmodament i en horaris més enllà dels habituals. 
Les experiències de ciutats del nostre entorn exemplifiquen, doncs, l’èxit que tindria 
aquesta proposta…, bé, i el seu baix cost: únicament les despeses de manteniment de la 
sala i dels subministraments i una persona responsable que pogués estar allà vetllant per 
la sala. 
Aquesta proposta, una sala d’estudi nocturna, a més podria servir per crear un lloc de 
treball amb un conveni amb la universitat, ja sigui a canvi, doncs, de crèdits o d’un sou. 
Doncs, podria servir per a això, per crear aquest lloc de treball que…, bé, serviria per 
vetllar per aquesta sala. 
Al Prat del Llobregat i a Barcelona això ja es fa i…, bé, són ciutats amb un gran èxit. 
Com diem, aquesta proposta està pensada per millorar les condicions dels gironins i 
gironines i així millorar el seu rendiment acadèmic i potenciar la xarxa d’equipaments 
municipals destinats a aquests efectes. Reduiria una problemàtica que es fa evident 
múltiples vegades a l’any i oferiria un servei més als ciutadans: biblioteques amb horaris 
d’obertura més amplis, aules d’estudi habilitades per als caps de setmana i també en 
horari nocturn, transport públic que connecti els serveis de manera àgil i còmoda i 
accessible.  
Per totes aquestes raons demanem que s’estudiï l’ampliació dels horaris de les 
biblioteques o altres equipaments de la ciutat garantint que cada dia de la setmana hi 
hagi servei en alguna franja horària i que s’allargui l’horari sense serveis de consulta ni 
préstec fins entrada la nit. 
Que més enllà dels serveis de biblioteques ampliats, hi hagi un servei permanent i 
continu diari on dirigir-se a estudiar, sigui l’època que sigui i en un horari que s’allargui 
fins a la una de la matinada, podent ampliar aquest horari fins a les tres en èpoques 
punta, quan hi ha selectivitat o quan hi ha més cúmul d’exàmens. O sigui, per exemple, 
els trimestrals. 
I que s’estudiïn alternatives de mobilitat, doncs, per facilitar el desplaçament autònom 
dels estudiants gironins als centres d’estudi o que les sales estiguin repartides de manera 
estratègica per la ciutat, doncs, per poder facilitar-hi l’arribada dels estudiants. 
Gràcies.     
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies. El seu nom, perdó, que no… 
El seu nom? 
Sr. Dídac Manzanares: Dídac Manzanares. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Com, perdó? 
Sr. Dídac Manzanares: Dídac Manzanares. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Molt bé. Gràcies, senyor Dídac. Es pot 
seure i ara intervindran. Paraules? (Pausa.) Senyora Veray… 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo en primer lloc 
agrair, doncs, l’explicació i l’exposició que ha fet en Dídac en representació de les 
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Joventuts d’Esquerra Republicana. Ells ja ens van dir, ja ens van traslladar que havien 
intentat presentar-la a través del grup, però que, bé, hi havia problemes administratius 
més que altra cosa i que, per tant, vindrien ells. Ja els vam dir que, escolta, nosaltres ho 
respectàvem i que no hi havia cap inconvenient. 
De la mateixa manera que el dia que em van explicar aquesta moció jo els vaig traslladar 
una mica el que ara els diré, no?, i és que sí que la moció és molt oberta –vagi per 
davant que nosaltres hi donarem suport–, però sí que és molt oberta, que no parlem 
només de biblioteques municipals, sinó que totes les biblioteques que tenim a la ciutat i 
que, per tant, per exemple, els horaris de la biblioteca Carles Rahola no depenen 
d’aquest Ajuntament, sinó de la Generalitat de Catalunya, que és qui gestiona aquesta 
biblioteca. I que, per tant, no és només un tema municipal, sinó que segurament el que 
haurem de fer, doncs, serà demanar, no?, al Govern de la Generalitat, doncs, que també 
estudiï i revisi els horaris de les biblioteques que tenim a Girona i d’algun equipament que 
depengui d’ell, però que ens pugui servir per habilitar, tal com demana la moció. 
Sí que en això nosaltres ja vam, doncs, insistir que no calia només quedar-nos aquí, sinó 
que havíem d’anar a l’administració superior, perquè, si no, ens podríem trobar que 
nosaltres féssim un gran esforç i en canvi la biblioteca més important que tenim en a 
aquests moments, que és la Carles Rahola, doncs, seguís tancant a l’hora que tanca a 
dia d’avui quan possiblement sigui la que pugui donar més cobertura a l’hora de la 
demanda que fa aquesta moció. 
I també dir-los que en el punt 3, pel que fa al tema de la mobilitat, que nosaltres entenem 
en el sentit que aquí s’explica, però sí que això va més enllà i hauria d’haver-hi d’una 
revisió profunda dels horaris del transport públic d’aquesta ciutat. I estem parlant que en 
èpoques d’exàmens s’obri fins a les tres de la matinada, que en època normal s’obri fins 
a la una; això vol dir un allargament del bus del transport públic molt gran; això vol dir una 
inversió important, perquè no hem de perdre de vista que tot això ha de tenir a darrere 
una partida pressupostària.  
I, per tant, nosaltres donem suport a la moció, perquè entenem que com a filosofia i com 
a concepte nosaltres la compartim; és més, el meu grup al Parlament de Catalunya en 
més d’una ocasió ja ha demanat l’ampliació de les biblioteques en les diferents capitals 
de província, les que tenen un horari més reduït. Però sí que som conscients que és una 
moció que possiblement demà mateix no se li pot donar compliment, sinó que 
necessitarà unes converses, uns consensos i sobretot que es pugui anar fent de manera 
gradual, perquè –com he dit– crec que porta darrere un esforç inversor amb relació al 
tema del transport públic i també d’obertura de biblioteca: obrir més hores també vol dir 
que el personal hi ha de ser més hores i, per tant, que s’ha de pagar aquest personal que 
treballa més hores.  
Per tant, ja te dic, hi donarem suport, però crec que tots hem de ser conscients i entendre 
que no és una cosa d’avui per demà, sinó que caldrà, doncs, molta conversa, molta 
voluntat i molt posar-hi de la part de tots per fer-la possible. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies. Després, vull dir…, la 
senyora Pujola… 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. Moltes gràcies, Dídac, per haver 
vingut a exposar aquí la moció. 
A nosaltres també ens va comentar que per temes administratius no la podia presentar el 
grup i vam dir que per nosaltres que la presentés les JERC no hi havia cap problema. 
I també vam estar comentant, doncs, quina era la nostra opinió envers la moció que avui 
ens veníeu aquí a presentar. Heu exposat en la lectura de la moció que les biblioteques 
són un element necessari per a la difusió cultural; nosaltres creiem que les biblioteques 
són part indispensable d’una ciutat com Girona, una ciutat que sempre ha posat de 
manifest la importància del turisme, però sobretot de la cultura. 
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Sí és cert que es parla moltes vegades dels joves i es busquen, doncs, activitats que ens 
puguin agradar, no?, activitats lúdiques que ens diverteixin, però també és cert que per 
poder potenciar el turisme i sobretot –com ja he dit– la cultura són necessàries unes 
infraestructures adaptades a les necessitats dels joves d’una ciutat.  
Estem d’acord que les biblioteques són una de les millors opcions quan es vol trobar un 
ambient silenciós, un ambient agradable, tranquil i preparat. Tenim la sort també que 
Girona disposa de set biblioteques públiques repartides per la ciutat i quatre d’elles 
escolars, que també poden ser aprofitades per estudiants. 
A casa, som conscients que no tothom disposa ni de la tranquil·litat ni dels mitjans per 
poder estudiar de la manera més òptima. 
També és cert que vivim a l’era tecnològica, però hem de ser conscients que no tothom 
disposa dels mitjans electrònics per poder-hi treballar. Per tant, si Girona té aquests 
recursos, pensem que s’han d’explotar al màxim. Defensem la cultura, doncs, no hi ha 
millor manera que apropar aquesta cultura als joves de la ciutat. Posem des de 
l’Ajuntament totes les facilitats per a un millor rendiment acadèmic i potenciem així la 
xarxa d’equipaments municipals destinats a aquests efectes. Posem fi a una reivindicació 
que sí que és cert que perdura en el temps. 
Nosaltres defensem –com ja sabeu– els horaris europeus, però sí que és cert que avui hi 
ha molts joves que acaben les classes o les extraescolars prop de les deu del vespre; no 
és lògic, doncs, que l’horari d’obertura de les biblioteques municipals de Girona sigui de 
deu del matí a vuit del vespre. I, per tant, nosaltres votarem que sí a la moció: votem que 
sí a les sales d’estudis, sí a aprofitar els espais públics i sobretot sí a fomentar que els 
joves utilitzin les biblioteques. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pujola. Senyora 
Riera… 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Primer, també agrair a en Dídac i a 
les JERC la presentació d’aquesta moció.  
Des del Partit dels Socialistes, doncs, nosaltres considerem que l’educació i la formació i 
l’accés a la cultura és el pilar principal de la justícia social, la base per garantir la igualtat 
d’oportunitats entre els joves, sigui quina sigui la seva condició, així com l’accés als 
estudis postobligatoris i als estudis superiors universitaris. 
L’èxit o el fracàs acadèmic dels estudiants depèn de múltiples factors: capacitats, 
motivació, hàbits, gaudir d’un entorn que faciliti l’estudi, disposar d’un espai adequat que 
permeti la concentració per a l’estudi individual o que faciliti el treball en grups, segons el 
cas que sigui necessari. Per això, també considerem que les biblioteques és un punt molt 
important, un aspecte molt important a tenir en compte per a l’educació dels joves. 
Com deia, la formació dels joves és bàsica per garantir la igualtat d’oportunitats real de la 
nostra societat; de l’èxit acadèmic dels estudiants en depèn l’èxit del progrés de la nostra 
societat. 
Aquí l’Administració, i en el nostre cas l’Ajuntament de Girona, ha d’apostar per facilitar 
les eines que necessitin els estudiants, com són les biblioteques, les sales d’estudis, els 
locals per fer treballs en grup, facilitar llocs de trobada i de debat i de treball.  
En el sentit que demana la moció, el Partit dels Socialistes pensem que cal fer un estudi 
per mitjà de…, no ho sé, d’alguna manera, per saber quines són les necessitats reals 
dels estudiants –saber hores, horaris, els barris, quan parleu de la mobilitat, no?–per 
detectar quines són aquestes necessitats i poder donar una coherència a la demanda. 
A partir d’aquí valorar i estudiar quines són les possibles solucions, tant com les que 
plantejàveu, no?, a… –ui, espera, sí–, a l’argumentari de la possible ampliació dels 
horaris de les diferents biblioteques o de buscar alternatives de mobilitat o alternatives de 
diferents biblioteques que obrissin en horaris diferents a les diferents zones de Girona. 
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Algunes de les biblioteques d’algunes escoles i instituts, n’hi ha quatre, que ja obren fora 
de l’horari lectiu, obren al públic, i es podria mirar de fer algun conveni o algun acord amb 
aquests centres o d’altres per mirar d’allargar més l’horari d’aquestes biblioteques fora de 
l’horari lectiu de les classes. 
També una de les altres opcions, que es podria parlar amb la Universitat de Girona i de 
mirar, doncs, que si ara obren la de Montilivi hi ha dos centres més que tenen biblioteca: 
la del centre del Barri Vell i el centre d’Emili Grahit, a veure també quines possibilitats hi 
hauria allà de poder obrir algunes nits en èpoques d’exàmens o no. 
Llavors, buscar diferents alternatives per millorar les condicions de l’estudi de tots els 
joves, també parlem dels gironins i gironines i també parlem de molts joves de fora de la 
ciutat –la UdG té al voltant d’uns 15.000 estudiants, molts d’aquests també són vinguts 
de fora, no?–, per facilitar espais i que la universitat estigui viva en el centre de la ciutat, 
que la universitat s’obri a la ciutat i l’Ajuntament s’obri a la universitat i treballem 
conjuntament. 
Nosaltres la vostra moció, bé, ens sembla en principi molt bé, molt coherent, molt 
encertada i votaríem a favor dels punts 1 i 3. I al punt 2 te volia demanar –com que també 
estem parlant d’estudiants de secundària, que estem parlant d’estudiants menors d’edat, 
d’onze a setze anys– que si es podria canviar que el tema de l’ampliació d’horaris i dels 
dies i les hores que s’han de fer en nocturnitat obrir les biblioteques veure quines són les 
necessitats i que el Consell Escolar Municipal fos l’entitat que decidís quins i com s’ha de 
fer aquesta ampliació d’horaris.     
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Riera. Només 
recordar-li que es va quedar que no es podien votar les mocions per punts per separat, 
segons també informa el senyor secretari. 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Disculpa, si ens incloguessin això, doncs, 
llavors votaríem a favor a tot i ja està. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: No, no, es podrà votar. Senyora 
Costa… 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, Dídac. 
A veure, nosaltres estem d’acord amb la moció, perquè creiem que hem de facilitar als 
nostres estudiants que puguin preparar-se per al seu futur. Girona no ho cobreix en les 
condicions actuals pels motius que ja esmenta la moció 
Hem de facilitar a qualsevol persona que estudiï l’accés a un espai per preparar-se i que, 
a més, sigui accessible, i per tant, també cal un estudi a fons de la mobilitat. Aquest 
estudi de mobilitat també podria incloure altres demandes efectuades per la ciutadania, ja 
que segurament resoldria els dos problemes: el dels estudiants, per una banda, i el de les 
persones que no poden accedir a les activitats que es fan a la ciutat per manca de 
transport públic. Segur que trobem molts punts de conciliació. 
I, per tant, nosaltres votarem que sí. 
Gràcies. 
(L’alcalde dóna la paraula a la senyora Maria Mercè Roca.) 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcalde. Nosaltres hem 
cedit el nostre torn a les JERC i us agraïm moltíssim a tots els grups la vostra 
comprensió. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Sí, doncs, senyor Ribas… 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. I moltes gràcies, 
Dídac, per la teva exposició. 
Només qüestions de matisos que ens porten a nosaltres com a grup a fer una abstenció, 
primer de tot perquè des del concepte grec de biblioteca, de biblion o teca, és a dir, lloc 
de dipòsit de llibres, realment és un lloc d’organització en si mateix d’un document molt 
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preuat com és la cultura i el llibre, no només destinat per a estudiants, sinó per a tota la 
societat. És un espai obert no només als estudiants, sinó a fi i efecte a tots els ciutadans 
com a lloc de trobada, recuperació, formació i foment pròpiament de la cultura. Per tant, 
veuríem aquesta moció en un sentit molt més ampli de parlar de ciutat en general, no 
només en si dels estudiants. 
I en el que és el concret, el que demaneu, se’ns presenten diversos problemes: un primer 
és econòmic –que ja s’ha comentat per aquí per algun portaveu–, és a dir, el que 
significaria l’ampliació d’horari i el cost que podria suposar aquesta ampliació; també si 
parlem de la Rahola, s’escapa una mica de l’àmbit municipal i hauríem de parlar de 
l’àmbit pròpiament de la Generalitat com a ens vertebrador d’aquesta ampliació d’horari. 
Però així mateix ens preocupava un altre element, i és que amplieu a un ventall de joves 
que –com bé s’ha dit fa un moment– són menors d’edat i que potser convindria que les 
AMPA o la federació de les AMPA en si opinés, fins i tot possiblement les mateixes 
escoles, a veure què és millor per a aquests nanos en el moment d’anar-se a formar, si 
anar sols a la biblioteca o potser possiblement acompanyats. És a dir, buscar unes eines 
que realment puguin ser utilitzar la biblioteca per…, que aportin realment el valor que 
esteu buscant –que aportin realment el valor que esteu buscant– i no es redueixi 
possiblement en un punt de trobada puntual de nois joves en un moment molt concret. 
Per tant, l’esperit en si de la mateixa moció el compartim –el compartim–, això ens fa que 
votem una abstenció, perquè el que farem immediatament, l’equip de govern, és si trobeu 
bé entendre’l sota aquest punt de vista de portar-lo en el Consell Escolar Municipal, 
doncs, donar-vos aquesta empenta per tirar-ho endavant. Si no modifiqueu en si la 
moció, entenent que ha de ser el Consell i parlar-ho amb les AMPA i parlar-ho amb les 
escoles, ens veuríem obligats a votar-hi en contra, perquè entenem que ells han d’aportar 
un punt de serenor i de veu perquè són els que coneixen els nanos, són els que 
interaccionen amb els nanos a les escoles, sobretot en aquesta franja d’edat.  
És a dir, jo el que voldria és que transformar una mica la moció en el sentit de dir recollim 
el positiu, portem-ho al Consell Escolar, debatem-ho en el Consell Escolar, debatem-ho 
també a la Generalitat i aprofundim en aquest àmbit, però sobretot escoltant tots els 
agents implicats, no només l’usuari en si mateix, sinó també, doncs, les AMPA i les 
escoles, que poden dir molt al respecte. 
Moltes gràcies.    
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Ribas. Senyor Dídac, 
té cinc minuts per a la rèplica. 
Sr. Dídac Manzanares: Bé, primer pel que fa a les despeses generades, que s’hi ha fet 
bastants mencions, dir que si el servei funciona –i estem segurs que funcionarà–, creiem 
que la despesa, doncs, està més que justificada. No és un tema del qual haguem de dir 
res més. A més, el cost tampoc pot ser molt elevat, o sigui, has de mantenir una persona 
que vetlli per aquesta sala, i –com hem dit– hi ha moltes formes de fer-ho, ja sigui una 
persona externa o bé, doncs, una persona en conveni amb la universitat. I, per tant, 
aquest tema és això i ja està. 
El que es parla de fer-ho juntament amb les AMPA, bé, i amb les organitzacions, en 
principi no hi ha d’haver cap problema sempre que es tingui en compte que sí que hi ha 
estudiants, dels onze als setze anys, que probablement, doncs, tinguin algun problema 
per accedir-hi fins més tard…, bé, per això, per l’edat. Però també hi ha altres estudiants, 
fins i tot de batxillerat, universitaris o de cicles formatius, que també voldrien accedir a 
aquestes sales i que no puguin accedir-hi perquè després hi ha els que són més petits…, 
bé, que no se’ls permet, em sembla també una mica contradictori. Però sí que és cert 
que no em sembla malament parlar-ho amb les AMPA. 
Bé, a part d’això, agrair-vos a tots, donar-vos moltes gràcies i…  
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Perdó, senyor Dídac… 
Sr. Dídac Manzanares: Digui… 
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Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: No, no, pot acabar –pot acabar. 
Perdó. 
Sr. Dídac Manzanares: No, no, he acabat –he acabat. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Vull dir, el que ha plantejat el senyor 
Ribas, el portaveu del CiU, si es modifiqués…, bé, si es posés en el punt número 2: 
«s’estudiarà que…» I, llavors, vull dir, si tal com li ha dit està… (Veus de fons.) 
Sr. Dídac Manzanares: Sí, sí. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Sí? 
Sr. Dídac Manzanares: Sempre, ja dic, que no afecti després la resta d’estudiants, em 
sembla lògic que s’hagi de parlar amb ells. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Perfecte. Gràcies. El senyor secretari 
llegirà, com que té ja el text, per vejam si… 
(El secretari llegeix el punt.) 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies. 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Si simplement no…, podem fer votació 
conjunta simplement, i ho acceptem de veu, no cal tornar-ho a llegir, el fet que el Consell 
d’Educació Municipal i les AMPA siguin consultades. No cal incloure-ho en el text, queda 
in voce, i per tant, ja… 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Doncs, passaríem a la votació. 
Vots a favor? 
Senyor secretari… 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat la moció presentada per les Joventuts 
d’Esquerra Republicana de Catalunya per ajustar els serveis bibliotecaris i aules d’estudi 
a les necessitats dels estudiants gironins. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. 
 
VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Eduard Berloso Ferrer, Isabel Muradàs Vàzquez, Marta 
Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana Yanes, 
Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  

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

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

Grup Municipal PSC-CP, senyors/es Sílvia Paneque Sureda, Elisabeth Riera Alemany, 
Joaquim Rodríguez Vidal, 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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13. Moció que presenta l'entitat Ateneu d'Acció Cultural-ADAC referent a recolzar  la  
proposta  de  considerar  Sant  Joan com la Festa Nacional dels Països Catalans. 
Tot país ha de gaudir d'uns símbols on la gent es senti identificada. El sentit de 
pertànyer a un únic poble pren força quan es comparteixen aquests referents. És per 
això que cal que el poble català disposi d'una festa d'àmbit Nacional. 
Sant Joan és, sens cap mena de dubte, la festivitat unànimement més celebrada per 
la majoria d'homes i dones que vivim dins l'ambient de la cultura catalana. Però la 
participació en les festes de Sant Joan és tant elevada que deixa molt lluny 
qualsevol altre celebració festiva que avui es dugui a terme a tot l'ambient català. 
Potser és precisament aquesta unànime concordança a l'hora de celebrar la nit de 
Sant Joan, el que pot fer-nos-la passar desapercebuda. 
Sant  Joan  ja  és  una  festa  d'àmbit  Nacional  amb  un  fort  sentit  patriòtic,  és  per això   
que   reivindiquem   que   sigui   considerada   Festa   Nacional   dels   Països Catalans. 
Els equips de foc de la Flama del Canigó, des de fa uns anys fem arribar una 
moció  als  Ajuntaments  per  tal  de  declarar  la  Festa  de  Sant  Joan  com  la  festa 
Nacional dels Països Catalans. Esperem que a la propera edició de la Flama del 
Canigó  comptem  amb  el  suport  de  la  majoria  dels  Ajuntaments  dels  Països 
Catalans. Ara mateix, la moció ha estat aprovada per 258 ajuntaments. 
El  20  de  febrer,  a  Girona,  farem  la  trobada  anual  dels  equips  de  foc.  És  una 
trobada de treball on tots els equips de foc d'arreu del país ens coordinem per 
preparar les rutes, posar en comú la darrera edició i preparar la propera. 
Tant de bo podem comunicar-los-hi que Girona, com no podia ser d'altra manera 
també s'adhereix a la petició que Sant Joan sigui declarada Festa Nacional dels 
Països Catalans. 
Per tot l'exposat, proposem al Ple l'adopció del següent acord: 
Que l'Ajuntament de Girona recolzi la proposta de considerar Sant Joan com la 
Festa Nacional dels Països Catalans. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Passaríem a la moció número 13; 
demanaríem al representant de l’ADAC que ha de defensar la moció si vol pujar, si us 
plau. 
Quan vulgui. 
Sr. Joan Sibill: Bé, doncs, bon vespre a tothom. Moltes gràcies per endavant per la 
vostra atenció. 
Tal com figura a l’ordre del dia d’aquest Ple, venim a demanar el vostre suport per fer 
possible que l’Ajuntament de Girona s’afegeixi a la llista de municipis que ja s’han 
avingut a demanar que la festa de Sant Joan sigui declarada com a festa nacional dels 
Països Catalans. 
La llista és llarga i ja són vora quatre-cents els municipis adherits, i en la majoria dels 
casos ha estat una moció de consens que s’ha aprovat amb el suport de regidors de 
colors polítics molt diferents. 
La moció que a continuació us llegiré exposa el que representen les celebracions que 
es fan entorn de Sant Joan. El redactat de la moció és genèric i s’ha presentat igual a 
tots els municipis, però si em permeteu, gràcies a aquesta oportunitat que ens oferiu 
donant veu a les entitats, faré un parell de puntualitzacions i miraré de fer-vos cinc 
cèntims sobre alguns dels vincles que la nostra ciutat té amb aquesta celebració, 
perquè tots els tingueu presents. 
Primer, ha de quedar clara la diferència de conceptes entre el que entenem com a 
diada nacional i el que considerem festa nacional: les diades solen ser 
commemoratives bé sigui d’una victòria o d’una derrota, i cada part del país 
commemora les seves. Aquí al Principat commemorem l’11 de setembre; al País 
Valencià, el 9 d’octubre o el 25 d’abril, o a la Catalunya Nord, el 7 de novembre. Però 
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aquesta moció no parla de diada, sinó de festa, amb tota l’alegria i la il·lusió que 
comporta parlar de festa. 
I si reivindiquem Sant Joan i no una altra festa, que en tenim moltes altres que ens són 
de referència, és perquè considerem que és la més arrelada i celebrada arreu dels 
territoris de parla catalana, que són els que popularment tots coneixem com els Països 
Catalans. Són molts els municipis que per Sant Joan celebren la seva festa major, com 
és el cas de ciutats tan importants com Perpinyà o Alacant, i poblacions que celebren 
Sant Joan amb les festes de referència, com els populars Jaleos, de Ciutadella, de 
Menorca. En aquest darrer cas, per exemple, l’element principal de la festa són els 
cavalls i no el foc, malgrat tot el foc el trobem gairebé a pertot, des de Fraga a la 
Franja de Ponent, fins a l’Alguer, la ciutat catalana de Sardenya, on també són molt 
tradicionals les fogueres a la platja. 
Per exemple, a Andorra i a les valls del Pirineu de Lleida per Sant Joan celebren les 
tradicionals baixades de falles, que enguany han estat reconegudes per la Unesco 
com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Algunes d’aquestes baixades de 
falles, les d’Isil, ja tenien també el reconeixement de festa cultural d’interès nacional. 
Bé, doncs, tornant a Girona, aquí tots sabem que la festa de Sant Joan es viu 
principalment entorn de les revetlles populars, que encara mantenen l’element del foc 
com a eix central de la festa, malgrat que per diferents circumstàncies i normatives 
actualment ja no es fan tantes fogueres com podem recordar els que ja tenim una 
certa edat que es feien quan érem petits. 
Una d’aquestes revetlles i fogueres més emblemàtiques, per exemple, és el foc de 
Sant Joan, que l’Associació de Músics i Balladors de Carrer QRambla organitza cada 
any als jardins de fora muralla, sense oblidar que a gairebé cada barri de la ciutat se 
n’organitza alguna. Per sort, cada any més. 
I són celebracions que agermanen els que hi participen i que afavoreixen molt la 
cohesió social. Aquestes fogueres tenen la particularitat que s’encenen amb una 
mateixa flama, que és la que tots coneixem com a Flama del Canigó.  
La tradició de fer foc coincidint amb el solstici d’estiu ve de molt antic i se celebra a 
molts altres pobles de la Mediterrània, a Europa, d’Àfrica o d’arreu del món. Però hem 
de saber que la tradició de la Flama del Canigó va tenir els seus orígens ara fa 
seixanta anys i de seguida es va estendre per moltes viles de Conflent, del Rosselló i 
de la resta de la Catalunya Nord. Deu anys després, enguany se celebra el cinquantè 
aniversari, aquesta flama va travessar simbòlicament la frontera imposada d’ençà del 
Tractat dels Pirineus, que separa els catalans del nord i del sud. I la tradició 
d’encendre les fogueres amb la flama es va començar a estendre ràpidament per totes 
les comarques del Principat i també cap a algunes de poblacions del País Valencià. 
Girona no va voler quedar al marge d’aquesta nova tradició i de seguida hi va haver 
gent entusiasta que es va encarregar de fer arribar la flama a Girona; gent entusiasta 
com un Domènec Fita, que als anys setanta ja encenia amb la Flama del Canigó una 
foguera a Montjuïc, o el veterà i estimat Feliu Matamala, que cada any s’assegurava 
que la Flama del Canigó arribés a les Voltes la vigília de Sant Joan. 
Aquests darrers anys han estat entitats com l’ADAC, l’Ateneu d’Acció Cultural de 
Girona, la qual tinc l’honor de representar, l’encarregada d’anar a cercar la Flama del 
Canigó i, juntament amb l’Òmnium Cultural, fer-la arribar a la nostra ciutat: a Girona 
cada 23 de juny se celebra un acte popular a la plaça del Vi, amb la clara 
intencionalitat de fer-ho davant d’aquest Ajuntament per tot el que representa, amb 
gegants, castells, etcètera, per donar la benvinguda a la flama i per repartir-la entre 
totes les entitats que la volen fer, que la volen per encendre les seves respectives 
fogueres. 
Girona és també, pel que té a veure amb la flama del Canigó, una ciutat de referència: 
no és en va que ara fa un mes la Casa de Cultura de Girona acollís la trobada anual 
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de grups de foc d’arreu de Catalunya. Els grups de foc són les comissions de persones 
i entitats que voluntàriament s’encarreguen d’organitzar i coordinar la rebuda de la 
Flama del Canigó a cada població. En aquell acte vam comptar amb la presència de 
l’alcalde Albert Ballesta, a qui volem agrair la seva participació. 
Una altra mostra d’aquest vincle amb la festa de Sant Joan és que en diverses 
ocasions han estat gironins, com l’enyorat Francesc Ferrer i Gironès o en Josep Maria 
Terricabres els qui se’ls ha fet l’encàrrec d’escriure el missatge unitari que cada any es 
llegeix a totes i cadascuna de les fogueres d’arreu del país. 
No vull allargar-me explicant totes les altres tradicions, rituals i creences que se 
celebren entorn de Sant Joan; cadascú ho celebra a la seva manera: si per uns és una 
nit de bruixes, per uns altres serà el dia de sortir a recollir les herbes remeieres o fer la 
ratafia, etcètera. La nit de Sant Joan és sens cap mena de dubte la nit més màgica de 
l’any. 
Estem convençuts que després d’unes setmanes en les quals en aquest Ple ha estat 
més o menys difícil arribar a acords entre diversos grups municipals, ara us posem en 
safata una moció que d’entrada és assumible per a tothom, fora que algú tingui ganes 
d’embolicar la troca i una vegada més incidir més en allò que ens diferencia que en 
allò que ens uneix. 
Confiem, doncs, que aquesta moció pugui rebre el suport unànime de tots els grups 
municipals. És evident que des de la societat civil, des de l’associacionisme i del món 
de la cultura popular i tradicional ja fa molts anys que es té assumit que Sant Joan és 
la festa nacional dels Països Catalans, i ningú ho discuteix. Ara, senzillament el que 
pretenem és que vosaltres com a representants del poble ens ajudeu a formalitzar-ho, 
i això és el que us venim a demanar avui; no té cap més secret: si la declaració de 
suport és unànime ho celebrarem com cal, amb cava i coca. 
Confio haver-me sabut explicar. Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Sibill. Paraules? 
(Pausa.) La senyora Veray… 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Jo respecto l’explicació, 
sí que lamento molt la seva part final de la intervenció. 
Votar que no a aquesta moció, que és el que farà el meu grup municipal, no és 
embolicar la troca; és ser fidel al que un pensa, al que un diu i al que un defensa. No, 
embolicar la troca. Embolicar la troca seria vostè voler imposar a tothom que pensi 
com vostè. 
Miri, aquesta moció parteix d’una base, és d’una realitat inexistent, que és els Països 
Catalans. Això és un terme –jo li ho respecto– en el qual vostè creu, que vostè explica, 
que vostè utilitza, però que no existeix com a tal, de cap de les maneres; d’entrada ni 
administrativament. Per tant, escolti, vostè aquí farà una gran explicació, jo ara també 
li ho explicaré. 
D’entrada em sorprèn, em sorprèn que reclamin una festa que és d’origen cristià, 
perquè s’ha d’estudiar: abans de parlar de les festes com és la de Sant Joan un ha 
d’estudiar i ha d’analitzar i s’ha d’informar. I aquesta és una festa d’origen cristià. La 
festa d’origen pagà que celebra el solstici d’estiu s’havia celebrat sempre el 20 i el 21 
de juny, no el 23; el 23 és d’origen cristià de fa molts anys i molts segles perquè el foc 
purificava. I, per tant, aquest era el concepte que se celebrava. 
Però més enllà d’això, que ja veig que vostès no ho saben i tot va, doncs, de cara al 
que va, que és a parlar dels Països Catalans –que jo li respecto que ho defensi, però 
no me digui que jo embolico la troca si no ho defenso, crec que és una mica de falta de 
respecte, i li ho dic molt sincerament, cap a aquelles formacions polítiques que no 
creiem ni en la independència i ni en els Països Catalans. Però també vull dir-li una 
cosa: miri, vostè ha parlat de la diada nacional de la Comunitat Valenciana i de 
Catalunya, la de Balears és l’1 de març, la de la Franja, és a dir, Aragó, és el 23 d’abril; 
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per tant, totes tenen la seva diada, perquè ells trien el que volen ser, eh? –ells trien el 
que volen ser–, no cal que els ho imposem des de Catalunya i els obliguem a ser 
Països Catalans, que diu vostè. 
Segona: la festa de Sant Joan no només uneix les comunitats autònomes que jo li 
deia, uneix totes les comunitats autònomes d’Espanya, totes celebren Sant Joan. Es 
fan fogueres a Andalusia, a Cantàbria, a Castella i Lleó, a Astúries, a Galícia. A Galícia 
és festa Sant Joan, com a Catalunya. A Galícia és un dels dies més importants la 
celebració del Sant Joan. Per tant, seria una festa nacional que ens inclouria a tots, a 
tots els que formem el país, que és Espanya, malgrat vostès no hi creguin. Però 
mentre no aconsegueixin el contrari, Espanya és el país i ens uneix a tots. 
Vostès volen a més separar i deixar de tenir importància que les altres comunitats 
autònomes, la resta de comunitats autònomes que formen aquest país que és 
Espanya, també celebren la nit de Sant Joan. 
Vostè aquí ha fet tota una explicació, però la moció diu el que diu, i diu: «és la festa 
que vivim dins l’ambient de la cultura catalana». Doncs, miri, jo crec que es viu molt 
més la cultura catalana per Sant Jordi. Miri, és la meva opinió. Entendria que 
poguessin dir que volem una festa de Catalunya, perquè ja no cal imposar-l’hi a ningú 
per, per Sant Jordi. Jo crec que això ho subscriuria tothom. Però per què? Perquè per 
mi sí que és un dia important i que es viu amb molta intensitat a Catalunya i a casa 
nostra, a Girona, el dia de Sant Jordi. 
Sant Joan, vostè deia la Flama del Canigó. Jo la respecto, fa seixanta anys. Abans de 
fa seixanta anys ja feia fogueres la gent. Les fogueres no es van inventar amb la 
Flama del Canigó, ni totes les fogueres que s’encenen a la ciutat de Girona, arreu de 
Catalunya s’encenen amb la Flama del Canigó. De fet, la que jo feia quan era petita a 
casa meva mai es va encendre amb la Flama del Canigó. Per tant, tampoc intentem ni 
canviar la història ni canviar la realitat de la nostra ciutat. 
Vostè ha dit una cosa en la qual jo estic totalment d’acord: cada u celebra la festa de 
Sant Joan com vol, cada u celebra el que considera. Això és el que jo defenso i això és 
el que jo crec que ha de seguir sent, que cada u celebri la festivitat de Sant Joan com 
vulgui, no una imposició que vostès en diuen festa nacional dels Països Catalans, que 
no existeixen. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Veray. Senyora 
Pujola…         
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. Primer de tot, moltes gràcies per 
haver vingut a fer l’exposició de la seva moció avui en aquest Ple. 
Si vostè pensa que votar que no és embolicar la troca, tot i que no hi estic d’acord, el 
meu grup avui embolicarà la troca, perquè el meu grup votarà que no a aquesta moció. 
Aquesta moció quan nosaltres l’hem llegit ens ha causat una barreja, una barreja entre 
somriure i tristor. Ens ha causat somriure perquè s’ha de dir que vostès no tenen límit, 
que la seva imaginació els porta a escenaris tan llunyans com onírics i perquè mentre 
uns estan per jocs florals, a l’Ajuntament aquest grup municipal treballa i continuarà 
treballant per la unió, no per la separació. 
I ens ha provocat també tristor, ens ha provocat tristor una vegada més perquè darrere 
d’una retòrica fàcil i suau, a priori també escèptica i sense estridències, ens tornen a 
plantejar elements amb una suposada intenció d’unitat, però que busquen la diferència 
i trenquen elements de convivència i de respecte. I, per tant, estan faltant vostès a la 
veritat i estan tergiversant la història: la llegenda d’uns països catalans a mig camí 
entre l’arcàdia i el paradís xoca amb la realitat, una realitat de gent molt diversa que ja 
no es creuen aquests contes que vostès els expliquen, gent que no opina com vostès, 
un lloc on la gent s’ha d’esforçar per trobar punts de consens i punts de respecte. Mai 
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–mai– han existit aquests Països Catalans, no s’enganyin, no vulguin enganyar ningú 
amb aquests arguments de confusió i de suposada història que vostès ens venen. 
Avui ens ha canviat el número, però en la moció que vostès ens van presentar no eren 
400 els municipis, eren 258 municipis on s’havia aconseguit l’aprovació d’aquesta 
moció. Però no diuen quin és el total de municipis necessari. Tenim més de 1.861 
municipis. Aquesta moció, segons vostès ens exposaven, només s’havia aprovat en 
258, per tant, tenen vostès el recolzament de poc més del 13 per cent dels municipis.   
Saben per què els passa això? Perquè vostès no són absolutament ningú per dir a un 
català, a un valencià, a un aragonès o a un balear què és cadascú. Perquè aquí no es 
tracta de ser bons o de ser mals catalans, sinó de viure en llibertat sense que ens titllin 
d’una cosa o d’una altra si fem una foguera, si llancem coets o si es fan els dies [#, 
1.18.38]. Preguntin, si us plau, preguntin si a tots aquests territoris dels quals parlen, 
aquests territoris de la seva fantasia, la gent opta i aposta per aquest pancatalanisme; 
no crec que els agradi la resposta, si bé tampoc els sorprendrà, no?, perquè saben 
perfectament quina és la realitat. Però el que volen fer és decidir coses pels altres, tant 
de moda darrerament des de segons quines ideologies. 
Sabem que l’adoctrinament és la seva especialitat, però creiem que aquest joc s’ha 
d’acabar; el que han de fer és ser nobles i honestos i han de fer servir les subvencions 
que reben per a temes generals i no per fer elements tan reprovables com els cursets 
de com fabricar estelades que van adreçats als infants. No crec que rebin els ajuts 
públics per realitzar aquest tipus de tasques a les quals vostès dediquen els diners que 
reben.  
Per tant, des del meu grup municipal, des de Ciutadans optem per elements inclusius, 
de consens, elements de sentit comú, i per tot això nosaltres avui els votarem un 
rotund «no», no a la moció que vostès ens han vingut a vendre. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pujola. Senyora 
Paneque… 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, agrair a en 
Joan Sibill l’exposició d’avui i l’explicació de la moció. Però també li volia agrair 
personalment i en nom dels Socialistes gironins la posada en comú que vàrem fer a 
l’ADAC, en el Joan i a l’Anna Cumí, presentant-nos aquesta moció, les propostes i 
escoltant les nostres argumentacions, que en algun moment van ser un debat viu, amb 
respecte absolut per ambdues parts, però que –com vostès saben– no compartim el 
100 per cent d’aquesta moció. 
I sobretot agrair-li també personalment l’interès per comptar i voler escoltar la nostra 
veu. 
Nosaltres ja vàrem traslladar a l’ADAC que ens hauria agradat poder-hi votar a favor, 
perquè compartim la voluntat catalanista d’aquesta moció, però que també ens era 
difícil fer-ho perquè el nostre projecte, el dels Socialistes gironins, no té cap bandera 
nacionalista en el seu vector principal d’acció. Des d’aquest punt de vista, els 
Socialistes reivindiquem el catalanisme com un gran espai conjunt d’un país des d’on 
s’ha pogut construir una escola de tots i totes i una societat ben cohesionada des del 
respecte a la diversitat. Al nostre entendre aquesta és una qüestió cabdal superior a 
cap conflicte polític que ens pugui dividir. La defensa de la catalanitat i del 
catalanisme, doncs, com a espai comú, aquest és el fons que compartim de la moció. 
D’altra banda, compartim que la nostra cultura en els territoris tradicionalment de parla 
catalana és un bé a defensar i a fer prevaldre. Pensem que, a més, atorga a Catalunya 
uns lligams tant de caràcter històric com vivencial que ens són importants com a 
comunitat i com a país. En aquest sentit, Ernest Lluch i altres ja varen dir que el llibre 
Nosaltres, els valencians, de Joan Fuster, que tal vegada és la veu o fou la veu més 
important del catalanisme com a identitat del País Valencià, era també una defensa 
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d’aquest territori que històricament ha viscut i mantingut la cultura catalana des de la 
pròpia mirada com a part integrant d’aquest catalanisme. 
Els Socialistes gironins –com tots vostès saben– no som independentistes i, en aquest 
sentit, entenem que aquesta moció inclou un contingut polític que no compartim. Fer-
ho d’una altra manera en veritat també seria voler tergiversar el sentit d’aquesta moció, 
cosa que pensem que cap de les dues parts tampoc hi tenim cap interès. 
Això no obstant, la moció inclou un component cultural i d’identitat catalana al qual no 
ens podem negar, perquè seria negar-nos a nosaltres mateixos. Per tot això, ens 
abstindrem, tal com els vàrem traslladar aquell dia en la nostra conversa, mentre 
tornem a agrair que en un moment important per nosaltres se’ns convidés i es volgués 
escoltar la nostra veu i que hi fóssim presents d’alguna manera des de la nostra 
posició, en aquesta moció. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Paneque. Senyor 
Salellas… 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. 
En primer lloc, doncs, agrair a en Joan i a l’ADAC la feina incansable que durant anys 
han portat a terme a la ciutat de Girona per difondre la cultura catalana, la llengua 
catalana i, en definitiva, també les tradicions, i fer arribar aquest sentiment compartit, 
aquesta catalanitat de la qual parlava ara la senyora Paneque al màxim de gent 
possible i també reivindicar-la. 
No em puc estar de fer dos petits comentaris a intervencions prèvies. La primera és: 
senyora Veray, la societat no la inventa Jesucrist, és així, no comença fa 2.015 anys, 
la societat. Hi passaven coses abans, passaven coses i la gent ja feia celebracions. I –
com vostè ha dit– hi havia el solstici, i, per tant, aquesta celebració si ve d’algun lloc ve 
del solstici, que llavors… (veus de fons) –senyora Veray, jo no l’he interromput–, que 
llavors l’església en la seva santimposadora –que això és cert, sí– la faci seva i 
l’adeqüi, això és totalment així. Evidentment, venim d’una societat de tradició cristiana i 
catòlica, i negar això sí que seria, diguéssim, faltar a la veritat. Però el solstici ve 
d’abans del naixement de Crist, en el cas que Crist també existís, que és una cosa que 
està per demostrar. 
I, en segon lloc –i això també va per a vostè i per a la senyora Pujola–, si parlem 
d’imposició, parlem del 12 d’octubre: exactament qui ha decidit que el 12 d’octubre els 
gironins i les gironines hem de fer festa? Qui ho ha decidit? Qui ha decidit, qui ha 
decidit que nosaltres haguem d’aguantar un exèrcit opressor, un exèrcit que ha trencat 
els drets humans, un exèrcit que ens ha impedit exercir el nostre dret democràtic, el 12 
d’octubre desfilant pels carrers la seva vehemència i la seva tradició poc democràtica? 
Això sí que és una imposició, senyora Veray. 
Del que avui aquí es parla és que l’Ajuntament de Girona recolzi la proposta de 
considerar Sant Joan com la festa nacional dels Països Catalans –hi torno–, que 
l’Ajuntament de Girona recolzi la proposta de considerar Sant Joan com la festa 
nacional dels Països Catalans. Si això és imposar o vostès creuen que és imposar, 
crec que haurien d’agafar una altra vegada el diccionari i llegir-lo, perquè aquí el que 
s’està fent és una proposta constructiva que es consideri que Sant Joan sigui o pugui 
ser proposada la festa nacional dels Països Catalans. Per tant, cenyim-nos al text, 
cenyim-nos al debat i no busquin vostès altres interferències que no tenen res a veure 
amb el que avui debatem aquí. 
Dit això, és evident que nosaltres donarem suport a aquesta moció i hi donarem suport 
com hem donat…, perquè nosaltres sí que políticament defensem la idea dels Països 
Catalans i la defensem políticament, i si vostès miren els nostres cartells electorals, 
per exemple, el passat 27 de setembre, érem l’únic grup polític que portava la paraula 
«Països Catalans» en el cartell. Això és cert, nosaltres creiem en un projecte polític 



 

66 
 

dels Països Catalans, cadascú des de la diferència i amb els seus ritmes, però que 
ens puguem anar trobant en el camí de la llibertat política, que desfaci l’opressió de 
l’Estat espanyol i l’Estat francès, que evidentment existeixen i que són una realitat 
fefaent que patim tots els que vivim als Països Catalans, aquells que en som més 
conscients i aquells que en són menys conscients.  
I, per tant, nosaltres a nivell polític entenem i comprenem i defensem els Països 
Catalans i també les seves festes i els seus espais compartits. 
Nosaltres ens manifestem i celebrem no el primer de març que vostè ha dit a les Illes, 
sinó el 31 de desembre a les Illes, a Mallorca especialment, perquè a Formentera, 
doncs, hi ha una altra diada i a Menorca també; el 7 de novembre a la Catalunya Nord 
o el 25 d’abril al País Valencià. I ens hi manifestem i ho celebrem amb els nostres 
companys valencians, illencs o de la Catalunya Nord. I ho fem des de la normalitat 
absoluta –normalitat absoluta. No és cap imaginació, senyora Pujola. Jo mateix i els 
meus companys hem estat a València manifestant-nos amb milers de valencians –
bona part d’ells també militants del Partit dels Socialistes, cosa que em sap greu que 
avui no votin aquesta moció– en els carrers de València per defensar 
l’autodeterminació del País Valencià. 
I a més, i per acabar, a Girona tenim la sort, doncs, que des de fa més de quinze, per 
exemple, hi ha un ateneu que es diu Ateneu 24 de Juny. No sé si hi han entrat mai 
vostès, però és un grup que gent que treballa des d’aquí el Barri Vell també per 
difondre la cultura catalana i que agafen el nom de 24 de Juny, precisament, en la 
reivindicació dels Països Catalans i del fet cultural i lingüístic compartit. 
I, evidentment, tenim l’ADAC, tenim l’Òmnium Cultural i moltes i moltes entitats que 
treballen des d’aquesta catalanitat compartida, amb diferències, diversificada, 
evidentment, d’Alacant a Perpinyà, el Conflent a Fraga. Diversitat, però voluntat de 
compartir un camí, una llengua, una cultura, una llibertat política. 
Per tant, i per tot això que he anat dient, el nostre grup, el de la CUP - Crida per 
Girona, com no podria ser d’altra manera, votarà a favor que l’Ajuntament de Girona 
recolzi la proposta de considerar Sant Joan com la festa nacional dels Països 
Catalans. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Salellas. Senyora 
Roca… 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes 
gràcies al senyor Sibill per haver presentat aquesta moció. 
Bé, en la nostra cultura hi ha dos dies que no s’entendrien sense les seves respectives 
nits: Nadal i Sant Joan, els dos solsticis, el d’hivern i el d’estiu; el naixement de Jesús i 
el naixement de Sant Joan Baptista. El primer cristianitzat i el segon paganitzat. 
La nit de Sant Joan sobretot és una nit de foc i és important: s’encenen fogueres a tots 
els pobles i ciutats arreu dels Països Catalans, de manera que convergeixen les 
tradicions dels Pirineus fins a la Mediterrània. D’aquesta festa a Alacant en diuen la Nit 
del Foc i a Isil corren falles. 
La moció que ens presenta l’ADAC demana que el dia de Sant Joan sigui festa 
nacional dels Països Catalans, i justament aquest mateix esperit de la moció és el que 
va expressar el poeta Joan Maragall ja fa molts anys, que és el reconeixement d’una 
comunitat de llengua i de cultura que proclamen els focs de Sant Joan. Si em 
permeten, com que la poesia no fa cap mal, eh?, Maragall deia: 
«Ja les podeu fer ben altes, / les fogueres aquest any. / Cal que es vegin de València, / 
de Ponent i de Llevant.» 
I acabava dient: «I el crit d’una sola llengua / s’alci dels llocs més distants / omplint els 
aires encesos / amb clamor de llibertat.» 
Nosaltres donarem suport a aquesta moció. 
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Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Senyor Ribas… 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies, 
senyor Joan Sibill. Em permetrà però que primer de tot em dirigeixi a un altre grup: 
miri, senyora Pujola, fer servir el concepte «jocs florals» en aquesta moció a mi m’ha 
creat una certa esgarrifança. I ara estava discutint si li donava l’Englantina d’or, la Flor 
natural o la Viola d’or. 
I li faré un repàs una mica de què composa cada una de les qüestions: l’Englantina 
d’or és una composició poètica –a vostè li ha fallat una mica el ritme, però, bé, podríem 
considerar que ha fet poesia ( . . . ) alguna mena de fet històric i tradicional i patriòtic. 
L’ha fet en català, però llàstima que no parlava de la nostra terra, parlava de quelcom 
molt llunyà. 
Quan pensava en la Flor natural, home, clar, és que la Flor natural parla d’honor i 
cortesia; trobo que en la seva exposició l’honor i la cortesia han mancat i força. 
I, finalment, em quedava la Viola, clar, però és que la Viola parla de religió moral, i ja li 
ho ha dit el senyor Salellas, moral per oposar-se a una festivitat concreta quan en fan 
d’altres on surt l’exèrcit pel carrer trobo que tampoc li correspon aquest premi. 
Per tant, no ha guanyat els Jocs Florals, avui no els ha guanyat, li ho puc ben 
assegurar. 
En referència pròpiament a la moció, jo entenc que la moció va molt més enllà d’un 
concepte purament polític, jo crec que parla de les arrels culturals, socials, històriques i 
econòmiques d’un territori en una època…, en un moment concret en què es parla de 
foc, es parla de la ( . . . ) Per cert, aquí sí que voldria fer una menció: actualment ens 
toca segar cadenes durant tot l’any, sembla, no només hi ha una època concreta on 
hem d’anar a segar, no? Vull dir, em sembla que haurem de segar-les tot l’any. 
Però, en definitiva, del que està parlant és que en un territori molt concret, 
evidentment, amb una ideologia molt concreta i amb una defensa molt clara d’una 
llengua, el que volem és que aquests llaços entre les viles i els pobles s’enforteixin, 
creixin i fructifiquin.  
I, evidentment, quan arriba el foc del Canigó, doncs, és una mostra clara que és un far 
que ha de guiar les naus que tornen d’Ítaca, i espero que tornin ben aviat havent 
aconseguit la fita que nosaltres tots busquem. 
Per tant, evidentment, el nostre grup no pot fer més que reafirmar el que sempre ha 
pensat, donar-li plenament suport, agraint-li la seva intervenció, perquè ha sigut molt 
explicativa i molt clara del concepte del perquè estem demanant això. I, evidentment, 
aquest foc purificador esperem que algun dia purifiqui aquest ànim opressor. 
Moltíssimes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Ribas. Senyor 
Sibill, té el dret a la rèplica. 
Sr. Joan Sibill: Bé, ja donava per fet que tant el PP com Ciutadans, doncs, no 
recolzarien aquesta moció.  
Suposo que no tinc prou temps per explicar a aquests senyors, doncs, el que significa 
tot plegat, no?, vull dir, el que és una festa. 
Senyora Veray, el que sí que li volia dir és que he deixat clar el que és diada del que 
és festa; demanem festa, no demanem diada. Diada, reivindiquem i aquí no es tracta 
de reivindicar, sinó de fer festa. 
I respecte a això dels municipis, que sembla que li preocupa si són 258 o són 400: 
sensats n’hi ha 258; com he dit també, fa un mes vàrem fer una trobada d’equips de 
foc i allà, doncs, es va posar que ja arribàvem gairebé als 400. No me faci dir si són 
390 o 410. 
Llavors, també a la senyora Veray li volia dir que això…, és clar, això dels Països 
Catalans suposo que li fa mal, no?, però jo li recomanaria que quan vagi al País 
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Valencià no es quedi a segons quins cercles de València, sinó que es mogui per tot el 
territori i veurà que allà la cultura és una cultura catalana –és una cultura catalana–, 
cosa que si va a Soria o va en un altre lloc no hi ha aquesta mateixa cultura. Per tant, 
compartim una cultura, li agradi o no li agradi, cosa que no compartim ni amb Madrid ni 
amb altres llocs. És així. 
També volia fer referència a això de l’adoctrinament, miri, a mi em van adoctrinar en 
castellà, cantant El cara al sol, i miri com he sortit. No ho sé… Vull dir, o no ho van fer 
gaire bé o no ho sé, però… 
I, bé, referent també a la subvenció, li haig de dir que l’ADAC malauradament no tenim 
subvenció.  
Llavors, ja dirigint-me també als que m’han votat, precisament, als Socialistes agrair-
los com a mínim l’abstenció. Sé que no compartim molts dels conceptes, però un sí, 
que és la catalanitat. I ja li ho dic, hi podrien haver votat a favor perquè sí que 
compartim una mateixa cultura –no en tingui cap dubte– i una mateixa llengua –també 
no en tingui cap dubte. Per tant, vull dir, el que estem demanant és aquesta festa 
comuna de tots els Països Catalans, sense en aquesta moció cap mena de més enllà 
polític, simplement. 
I, llavors, també, doncs, agrair als altres partits el vot a favor. I especialment també a la 
Maria Mercè pel vers, que també el tenia a la llista, però com que sabia que el temps 
era limitat no el volia dir, però realment és preciós. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Sibill. (La senyora 
Veray demana per parlar.) Un momentet, eh? 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, no puc deixar de contestar. Jo al senyor Sibill 
li agraeixo el to amb què ha respost, però sap què passa, senyor Sibill, que els 
mateixos portaveus d’altres formacions polítiques han convertit la moció que vostè 
deia que no era política en una moció totalment ideològica i política. 
I, per tant, jo els diré al senyor portaveu de la CUP, que ha actuat com a portaveu, i al 
senyor portaveu de Convergència i Unió: l’exèrcit garanteix que vostès visquin en pau i 
en llibertat a Girona i a tot arreu –a tot arreu. 
I una cosa, senyor Ribas, retiri –retiri– això de la purificació de l’ànima opressora, retiri 
del Ple –retiri del Ple– que vostè digui que tant de bo algun dia purifiquem l’ànima 
opressora a aquells que avui no donarem suport a aquesta moció. Ho retiri del Ple, 
perquè vostè ho ha dit dirigit a la portaveu de Ciutadans –sí, sí, ho ha dit dirigit a ella, 
es dirigia a ella–, però ha fet referència amb relació perquè no donàvem suport a 
aquesta moció, i agafant les paraules… –que ara no sé perquè li ha donat per 
semblar-se a la CUP–, agafant les paraules del senyor Lluc Salellas, que vostè també 
ha ficat l’exèrcit per aquí mig, que encara no he entès ben bé què hi pinta. Però, bé, en 
fi, vostè ha volgut aprofitar.  
Retiri això. Perquè, clar, purificar l’ànima, si vol en parlem, però en parlem, i moltes 
hores en podem..., de purificar l’ànima, perquè potser vostè també l’haurà de purificar 
per alguna cosa, l’ànima. 
Per tant, escolti, no entrem en aquest joc, no entrem en aquest terreny, intentem ser 
rigorosos. Vostès han convertit una moció que només fan que dir-me que no és 
política en la cosa més política del món. 
I només un apunt: vostè potser, eh?, senyor Sibill, hagués agraït que jo avui hagués 
sigut ambigua com ha sigut algun altre partit, però jo sóc molt clara i defenso aquí el 
mateix que defensa el meu partit arreu d’Espanya; n’hi ha d’altres que vénen aquí a 
jugar a l’ambigüitat i llavors allà diuen que defensen la unitat i totes aquestes coses. 
Escolti, jo si vol sóc ambigua, opaca i poc transparent, però crec que això no aporta 
res a la política, més aviat fa que cada dia hi hagi més desafecció. 
Moltes gràcies. 
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Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Bé, en tot cas… Vol la paraula? 
No? Sí, però breu, si us plau, senyor Lluc. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, no, tan sols perquè consti en 
acta: jo, i crec que la majoria de gironins i gironines pensa bastant així, crec que la 
pau… (veus de fons) Concepció, tu parles d’Espanya tot el dia, com si Espanya fos 
teva (rialles), home, sembla que Espanya sigui teva, tu, no. (Veus de fons.) Sí, has dit: 
«Oh, Espanya…», sempre parles d’Espanya, sí. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Si us plau, respectin el torn de 
paraules. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Jo parlaré com a Girona. (Veus de 
fons.) Veig que la vessant impositiva ja veig qui la té i no som pas els que defensem 
aquesta proposta. (Veus de fons.) Concepció, jo no dic què has de dir tu i què no has 
de dir; tu sí que tens una petita, lleugera mania de dir-nos què podem dir i què no 
podem dir. 
En tot cas, som molts els que defensem que l’exèrcit no és precisament qui garanteix 
la pau i la confortabilitat i la cooperació entre tots nosaltres. Per sort fa molt temps que 
Girona veig que sense exèrcit funcionem tots passejant tranquil·lament i 
desenvolupant-nos i fent l’economia, els centres cívics funcionen, tot funciona, i 
gràcies especialment que l’exèrcit ja no transita ni fa que tinguem por en el nostre dia a 
dia. L’exèrcit avui en dia al món… 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Senyor Salellas, si us plau. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Ja acabo, però és que no para de 
fer-me, diguéssim, cares i gestos, i clar, no puc fer la meva intervenció. 
Els exèrcits avui continuen sent una gran causa de mort, una gran causa d’injustícies, i 
així ho veu el nostre grup i ho veuen milions de pacifistes arreu del món. L’exèrcit 
espanyol ha col·laborat en la guerra d’Afganistan, en la guerra de l’Iraq i en moltes 
altres guerres que ens han situat en un lloc on molts no voldríem. 
Per tant, li agrairia que no utilitzi el nom de l’exèrcit en favor de la pau; la pau, per sort, 
es fa sense l’exèrcit. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Salellas. Senyor 
Ribas… 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU):  Moltes gràcies, senyor alcalde. No feia referència a 
vostè ni a la senyora Míriam Pujola amb el tema de la purificació, crec que ens convé a 
tots; jo estava fent referència a la mateixa festa, que el foc és el que purifica. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Ribas. En tot cas, 
passaríem a la votació. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Senyor secretari… 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per vuit membres, Esquerra Republicana - 
MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida Girona, integrat per quatre membres; 
els vots en contra dels grups municipals Ciutadans, integrat per dos membres, Partit 
Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, la moció presentada per 
l’Ateneu d’Acció Cultural per a la petició que Sant Joan sigui declarada festa nacional 
dels Països Catalans. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. Gràcies, 
senyor Sibill, per la seva exposició. 
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VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Eduard Berloso Ferrer, Isabel Muradàs Vàzquez, 
Marta Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana 
Yanes, Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  

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

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

Abstenció: 

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

En contra: 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

MOCIONS 

14. Moció que presenten conjuntament els grups municipals de CiU, ERC-MES, 
CUP-Crida  per  Girona,  PSC-CP,  C'S  I  PPC,  per  a  l'obtenció  del  segell  de 
reconeixement Ciutat Amiga de la Infància. 
El Programa Ciutats Amigues de la Infància, liderat per UNICEF Comitè Espanyol, té 
com a objectiu general promoure la Convenció sobre els Drets dels Infants  (ONU, 
1989),  de  la  qual  el  nostre  país  és  signatari,  en  l'àmbit  dels governs locals. 
El Programa incentiva la creació de plans locals d'infància i adolescència, promou  la  
participació ciutadana dels infants en  la  vida  municipal,  impulsa  tot tipus  de  
polítiques  municipals  que  afavoreixen  el  desenvolupament  dels  drets dels infants i 
adolescents i dinamitza la col·laboració ciutadana i la coordinació institucional,  com  
a  vies  per  facilitar  la  millora  contínua  i  el  desenvolupament d'aquestes polítiques. 
El  Programa  Ciutats  Amigues  de  la  Infància  es  va  posar  en  funcionament  a 
Espanya l'any 2001, disposa del suport del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. 
Mitjançant  el  Segell  de  Reconeixement  Ciutat  Amiga  de  la  Infància,  UNICEF 
Comitè Espanyol reconeix els pobles i ciutats que compleixen els requisits establerts, 
que es recullen en el document de directrius Guia de Gestió del Segell CAI 2015-2016. 
Tenint  en  compte  que  el  Programa  CAI  i  el  Segell  de  Reconeixement  Ciutat 
Amiga  de  la  Infància  afavorirà  els  interessos  de  la  població  en  general  i  de  la 
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infància en particular, es considera, a més, que el nostre municipi compleix amb els 
requisits estipulats i manifestant la nostra voluntat de contribuir activament a la  
difusió  i  aplicació  de  la  Convenció  sobre  els  Drets  dels  Infants  a  la  nostra 
localitat, proposem al Ple municipal l'adopció dels següents acords: 
Primer.- Sol·licitar a UNICEF Comitè Espanyol iniciar els tràmits per a l'obtenció del 
Segell de Reconeixement Ciutat Amiga de la Infància; així com 
Segon.- Comptar amb el seu posterior suport per al desenvolupament, la millora 
contínua  i  la  innovació  de  les  polítiques  d'infància  i  adolescència  a  la  nostra 
localitat. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Passaríem, doncs, al punt número 
14. 
(El secretari llegeix el punt.) 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. Senyora 
Muradàs… 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Començo, en 
tot cas, per donar les gràcies a tots els grups municipals que han compartit la 
necessitat que aquesta moció no sigui una moció presentada per l’equip de govern, tot 
i que sigui una de les condicions que proposa Unicef per tenir aquest reconeixement, 
sinó que sigui tot el consistori en ple que signi aquesta moció, que s’adreci a aquest 
moció, perquè d’aquesta manera podem demostrar que Girona, igual que en el seu 
moment, i ja fa vint-i-cinc anys, va signar la Carta de ciutats educadores, ara també és 
capaç de posar de manifest la unanimitat absoluta perquè Girona també pugui ser 
ciutat amiga de la infància. 
Aquest programa –com ja es diu en la part expositiva de la moció– és un programa 
que promou Unicef per a la defensa dels drets dels infants i la creació de plans locals 
d’infància i adolescència, que si bé ha de ser també ja una de les iniciatives que han 
de tenir els ajuntaments, ve a defensar i ve a promoure que sigui realment així. I 
sobretot promou –que és una de les qüestions que pensem més importants– la 
participació ciutadana dels infants i dels joves en la vida municipal i en la vida de la 
ciutat. 
En aquest sentit, aquests són dos dels pilars fonamentals d’aquest reconeixement de 
la Unicef: per una banda, disposar d’un pla local d’infància i adolescència, que s’ha 
d’anar desenvolupant amb el temps, i per l’altra, promoure aquesta participació 
ciutadana, que en el nostre cas ha començat per la creació d’un consell d’infants. Que 
com bé saben tots perquè tots eren presents aquí o la majoria dels regidors, hem creat 
un consell dels infants i ara mateix tenim ja quaranta-vuit nens i nenes que formen part 
d’aquest consell, de vint-i-cinc centres educatius de la nostra ciutat. I que estan 
treballant conjuntament amb els tècnics en un projecte importantíssim per a la nostra 
ciutat com és el Pla especial de la Devesa. 
La sol·licitud que s’ha de fer a Unicef s’ha de presentar abans del 31 de març del 2016 
per optar a la candidatura a dins d’aquest any, és biennal, la candidatura. I la 
documentació que s’ha de presentar és una carta des de l’Alcaldia i una moció 
aprovada pel Ple municipal, que és la que ara mateix estem presentant. 
Què suposa que ens puguem presentar ara, perquè podríem esperar a l’any 18? 
Pensem que és important que anem avançant ja des de ja a tenir, si és que és així – 
però pensem que tenim condicions i experiència suficient en aquesta ciutat per poder 
tenir aquest reconeixement–, suposa el compromís i la voluntat de tot el consistori per 
desenvolupar els drets dels infants, continuar desenvolupant-los i sobretot continuar 
promovent la seva participació en la vida ciutadana i, per tant, més endavant com a 
ciutadans de ple dret de la nostra ciutat. 
Agraeixo novament a tothom que hagi donat el seu recolzament a aquesta iniciativa i 
tots voldran fer, en tot cas, una intervenció. 
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Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Muradàs. 
Paraules? 
(L’alcalde dóna la paraula a la senyora Veray.) 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Com deia la senyora 
Muradàs, quan des de l’equip de govern se’ns va plantejar, doncs, aquesta moció, crec 
que tots els portaveus vam reaccionar en la mateixa direcció, en la mateixa línia, no?, i 
era que, home, era prou important i prou susceptible aquesta moció de ser presentada 
per part de tots d’una manera conjunta i no només per l’equip de govern o no només, 
en aquest cas, si la iniciativa hagués sigut d’alguns dels grups de l’oposició. 
Jo no repetiré tot el que ha dit la senyora Muradàs, que ho ha explicat molt bé, no? Jo 
crec que som conscients, i que per això ho hem fet tots junts, que és un programa 
importantíssim per a la ciutat continuar desenvolupant –com deia la senyora Muradàs– 
els drets de la infància i de l’adolescència i promovent la participació a la vida de la 
ciutat i en el dia a dia de la ciutat. Sembla, doncs, amb aquesta creació del consell que 
la senyora Muradàs ens explicava, doncs, a poc a poc això cada dia es va fent més 
gran, i per tant, veiem que és un encert haver creat aquest consell, que era una pas 
que calia per implicar la infància i els infants i els adolescents en el dia a dia de la 
ciutat.  
Moltes vegades parlem molt sovint de participació, però després no acabem de trobar 
possiblement els canals més adequats perquè aquesta participació sigui efectiva. 
Sembla que amb el tema del consell, doncs, ha sigut un canal encertat, i estic 
convençuda que anirà a més.  
Per tant, pensem que és molt important, la senyora Muradàs ho deia, per què ara i no 
esperar-nos a l’any que ve; bé, doncs, perquè si tenim aquest reconeixement també tot 
el que hem d’anar fent ens serà més fàcil, no?, que se’ns doni o arribar i accedir a 
coses si ja tenim el reconeixement de ciutat amiga de la infància que no pas si les 
volem fer sense aquest reconeixement i esperar al 2018 a tenir-lo ja de manera oficial. 
La senyora Muradàs ho ha dit i jo crec que és important: fa vint-i-cinc anys, quan vam 
firmar la Carta de ciutat educadora, va ser un moment molt important per a la ciutat de 
Girona, en un moment en què segurament hi havia escèptics, no?, de si realment era 
necessari, si allò ens aportaria alguna cosa, si tenia valor afegit. Doncs, fa vint-i-cinc 
anys pensem que va ser un encert. En aquell moment segurament hi havia gent que 
no acabava de veure-ho clar o d’entendre ben bé què els aportaria de bo la ciutat ser, 
doncs, o firmar la Carta de ciutat educadora, i creiem que a dia d’avui haver demanat i 
aconseguit –que estem convençuts que el tindrem– el segell o el programa de «Ciutat 
amiga de la infància», doncs, possiblement serà un punt d’inflexió també en tot aquest 
àmbit i en la defensa dels drets dels infants i dels adolescents.  
Que possiblement algú avui no acabi d’entendre per a què ens servirà o què ens 
aportarà, però que acabarà demostrat, doncs, que de la mateixa manera que vam 
encertar amb això de ciutat educadora, també estem encertant avui demanant a Unicef 
que ens doni aquest segell. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Veray. Senyora 
Pujola… 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. Ho ha explicat vostè molt bé, 
senyora Muradàs, però a mi sí que m’agradaria fer una petita intervenció, i no 
m’allargaré gaire. 
Els infants són les persones més fràgils de tota societat, són els més vulnerables i, per 
tant, són els més sensibles. I és obligació de tots vetllar pel seu benestar, pel 
compliment de tots els seus drets i, per tant, vetllar per ells per fer grans persones el 
dia de demà. 
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Recordem que els programes de drets de la infància que apliquen les ciutats amigues 
de la infància es recullen a la Convenció sobre els drets del nen, un tractat 
internacional el qual és el primer instrument jurídic que reconeix els nens i nenes com 
a subjectes i defensors dels seus drets. 
Ser una ciutat amiga de la infància significa que els nostres infants tenen dret, entre 
d’altres, a ser escoltats, a exposar les seves idees i les seves opinions; tenen dret 
també a serveis bàsics com la sanitat i l’educació; tenen dret a participar en 
esdeveniments socials i esdeveniments culturals, i el més important de tot és que 
tenen tots les mateixes oportunitats amb independència de sigui quin sigui el seu 
origen, la seva religió o el seu gènere. 
Els objectius del programa «Ciutats amigues de la infància» a Espanya són tals com 
impulsar l’adopció de plans d’infància municipals, promoure la participació dels nens i 
nenes en la vida pública municipal a través de consells d’infància, entre d’altres. 
Fa pocs mesos vam viure aquí a Girona com es constituïa en aquest Ajuntament el 
Consell dels Infants, consell que ens consta que ja s’ha posat a treballar i que, per 
tant, ja està en marxa. I això vol dir que treballem conjuntament infants i Ajuntament. 
Crec que no hi ha gaire més a dir, l’únic que a mi sí que m’agradaria acabar amb una 
frase de John Fitzgerald Kennedy que diu: «Los niños son el recurso más importante 
del mundo y la mejor esperanza para el futuro». 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pujola. Senyor 
Rodríguez… 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies, alcalde. Bé, com es diu en 
l’argumentari, el programa «Ciutats amigues de la infància» es va posar en marxa a 
Espanya l’any 2001, on Unicef reconeix els pobles i ciutats que compleixen els 
requisits establerts a aquest efecte, a més d’afavorir els interessos de la població en 
general i de la infància en particular. 
Però entenem que aquesta moció conjunta, a iniciativa de l’equip de govern, a més de 
ser l’inici del procés per a l’obtenció del segell de Ciutat amiga de la infància, ha de ser 
també un repte i una responsabilitat pensant en els drets dels infants i adolescents i en 
el seu desenvolupament integral. 
Voler anar a construint una ciutat a la mida dels més petits i de les seves famílies ens 
caldrà, al nostre entendre, en primer lloc, tenir en compte les seves opinions, 
necessitats, prioritats i drets, com s’ha dit abans. En una altra vessant, dissenyar un 
programa i calendari per a la millora dels edificis escolars: escoles noves, pla 
d’accessibilitat, rampes i ascensors, adequació de façanes, plans de seguretat, 
adequació de patis, etcètera. I finalment, treballar pels diversos drets.  
Permetin-me que digui alguns exemples, que no necessàriament s’han de complir, 
però perquè constin. Primer, dret a la participació: com s’ha dit, seguir dinamitzant el 
Consell dels Infants o fent altres propostes. Jo apunto aquí la idea d’apadrinament de 
places i espais singulars per part d’alumnes de secundària, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, una iniciativa europea per al patrimoni. 
Dos, el dret a la salut i a l’esport, amb tallers de consum de l’alcohol i altres drogues, 
per exemple, o l’esport extraescolar tipus Pla català de l’esport a l’escola. 
Tercer, el dret a l’educació: desplegar als barris el servei de recolzament a l’estudi i 
programes de qualificació professional inicial. 
Quart, el dret al medi ambient: establir uns entorns escolars segurs. 
Cinquè, dret a l’oci i al temps lliure: espais esportius de referència, punts de trobada, 
remodelació dels parcs infantils. 
Sisè, dret a un entorn familiar adequat: tallers d’orientació educativa familiar. 
I setè, dret a viure en una societat multicultural: fomentar activitats d’acollida i 
d’intercanvi. 
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Entenem que quan els infants i adolescents viuen i participen en la construcció de la 
ciutat aquesta canvia, es transforma i es fa més democràtica, humana, accessible, 
acollidora i amable. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions:  Gràcies, senyor Rodríguez. 
Senyora Pèlach… 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, 
d’entrada, dir, doncs, que celebrem la iniciativa i l’acord absolut que ha comportat 
aquesta moció d’avui. És evident, i això ens alegra, que treballar perquè Girona sigui 
una ciutat amiga de la infància és important i genera consensos. Entenem que això és 
molt important, i per això mateix volem també posar un punt crític en aquesta moció 
d’avui, no? 
I nosaltres el que diem és que nosaltres el que som i serem és molt crítics amb tot el 
que siguin actuacions de cara a la galeria. I, per tant, entenem que aquest segell, 
doncs, és una eina, en si mateix entenem que no significa o significa poc, en qualsevol 
cas, i que l’important és tot el treball que s’ha de fer prèviament, o sigui, perquè ens el 
concedeixin, però també posteriorment, per poder ser contínuament dignes de 
mantenir aquest segell. I aquí nosaltres serem molt exigents. 
I precisament he buscat una mica, doncs, informació d’aquest segell i he vist que més 
enllà dels elements més tècnics o pràctics, podríem dir, del tema del consell o del pla, 
no?, comprometia a una sèrie de…, bé, hi havia una sèrie de compromisos que 
adquiries, no? I un, doncs, parlava que les veus de la mainada no només han de ser 
escoltades, sinó també tingudes en compte. I, per tant, aquí jo dic, doncs, haurem de 
ser conseqüents amb allò que el Consell de la Infància decideixi. 
També parlava, doncs, que tota la mainada ha de poder caminar sola i segura pel 
carrer. Jo crec que estem molt lluny a Girona de poder dir que la mainada, tota la 
mainada pot caminar sola i segura pel carrer. I, per tant, aquí tenim molta, molta feina 
a fer. 
També parla que ens comprometem a oferir espais verds i ambients no contaminants. 
I aquí, per tant, caldrà fer un treball important en tot el Pla de mobilitat i en tot el que és 
la mobilitat a la ciutat per garantir, doncs, aquests ambients no contaminants per a tota 
la mainada, fins i tot fent especial èmfasi en espais, en entorns escolar, on, en canvi, la 
circulació de vehicles és molt elevada. I, per tant, aquests entorns, ambients no 
contaminants actualment no són possibles. 
També fins i tot, i aquest és molt important, entenc, parla que tota la mainada ha de 
tenir les mateixes oportunitats, amb independència de l’origen, la religió, el nivell 
d’ingressos, el gènere o la discapacitat. Jo crec que a Girona no, perquè Girona 
específicament no, però en tot el nostre país encara estem molt lluny, i també Girona, 
d’aconseguir aquesta igualtat d’oportunitats. I, per tant, aquí tenim molta, molta feina a 
fer. 
I entenc que el segell, doncs, ha de ser una eina, un pas més per poder treballar i per 
poder anar fent aquesta feina, però que al final la feina l’hem de fer nosaltres, no ens 
la dóna el segell, sinó que la feina l’hem de fer i el compromís s’ha d’adquirir des 
d’aquest Ajuntament i, per tant, doncs, dels equips de govern que en cada moment el 
governin. 
Tot això és evident que ens porta –com alguns portaveus ja han dit– a la Convenció 
dels drets dels infants. I a mi també em porta a pensar, no?, en altres conceptes de 
ciutats pensades per a la mainada i a pensar, doncs, en el cas d’una xarxa que es va 
crear també a Itàlia, que és la ciutat dels infants i que la seva ànima principal era el 
pedagog Francesco Tonucci, un pedagog molt important, que ha fet una feina molt, 
molt interessant precisament per treballar, diguéssim, aquest concepte de ciutat 
propera als nens i nenes i que reivindica, doncs, uns drets molt importants de la 
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mainada, com són el dret al joc o el dret a poder circular per la ciutat de manera 
tranquil·la i segura. 
I aquí, doncs, per exemple, m’agradaria que també servís aquest segell per poder 
parlar d’aquelles plaques que encara avui en dia tenim en alguns carrers, en les quals 
diu, per exemple, que està prohibit jugar a pilota, no? Això jo crec que és un dels 
exemples de coses que caldria començar a replantejar, perquè entenc que va en 
contra completament del que és o hauria de ser una ciutat pensada per a la mainada, 
una ciutat de la infància. 
Francesco Tonucci diu moltes coses interessants, i una de les coses que diu referent a 
aquesta Convenció dels drets dels infants és que és una promesa d’un nivell molt alt, 
però d’una falsedat immensa. Llavors, m’agradaria, doncs, aprofitar aquesta frase per 
dir que esperem que aquest segell no sigui això, sinó el contrari, sigui, doncs, una eina 
–com deia– de molt alt nivell, o sigui, una eina que ens faci treballar sincerament i 
realment per aconseguir una ciutat per a tots els nens i nenes que hi viuen. 
Ha sortit també la idea, i també lliga una mica amb aquesta Ciutat de la infància, el 
tema de la ciutat educadora, i també entenem que aquí, doncs –alguns ho posaven 
com a exemple i jo no diré que no ho sigui–, però és cert que també és una eina, la de 
la ciutat educadora, on també tenim encara molt camí per recórrer, no?, i que a mi em 
sembla que ha quedat una mica oblidada. I, per tant, aprofitaria també per recuperar 
aquesta ciutat educadora i posar-nos també a fer feina en aquest sentit. 
Jo crec que sí, va entrar amb un impuls molt gran i no tinc la sensació que actualment 
tingui aquest impuls. 
En qualsevol cas, doncs, acabaria amb una senzilla frase d’una bloguera, no?, d’un 
blog que es diu Rejuega, que aprofitant també el tema aquest de la ciutat dels infants 
diu que els infants tenen drets, però els adults tenim deures. I, per tant, per mi aquest 
segell és això: ens posa deures per garantir els drets dels infants i dels nens i nenes 
de la nostra ciutat. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pèlach. Senyor 
Calvo… 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, gràcies, senyor alcalde. Veure que una moció 
d’aquest tipus s’aprova per unanimitat diu molt de la nostra ciutat. 
I també penso que ens ubica a tots en un lloc nou potser, no?, que és fer un exercici 
de transversalitat i col·locar-nos en tot allò que decidim i en tot allò que fem fer-ho amb 
els ulls de nen.  
Aquí la senyora de la CUP parlava del Francesco Tonucci, hi ha el llibre Amb ulls de 
nen, que és un llibre que recomano, que el podem consultar. Que no és res més que 
intentar mirar totes aquelles decisions que anem prenent aquí amb aquests ulls 
d’aquests nens i veure com els acaben afectant en el seu dia a dia. Quan decidim 
aprovar un carrer o construir un pavelló o qualsevol de les decisions que aquí prenem, 
intentar fer l’exercici de col·locar-nos com si fóssim nens, tinguéssim set, vuit, nou, deu 
anys, i com ens afectaria això. 
Si fóssim capaços de fer aquest exercici, de ben segur que estaríem tots molt més 
contents, ens entendríem molt més i faríem una ciutat molt més amable i molt segura. 
La ciutat la fan segura les persones que hi viuen i els valors que tenen aquestes 
persones. En aquest sentit, de ben segur que hi ha més nens i nenes que tenen un 
accident mentre van en cotxe que no pas mentre van caminant per les voreres, però 
tots tenim por que els nostres fills vagin caminant per les voreres. 
Ens toca a tots, jo crec, fer aquest exercici, fer aquesta mirada i intentar mirar amb la 
naturalitat, amb la sinceritat i amb la frescor que miren els nens. 
Comparteixo que el fet de tenir un segell és una cosa que ens honora com a ciutat que 
hi hagi aquest reconeixement, som amics, i l’amistat l’hem de regar, l’hem de cultivar, 
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l’hem d’anar dotant de contingut. Si a un amic fa molt de temps que no li truques o que 
no et preocupes per ell, a vegades aquesta amistat es refreda, no? 
Per tant, jo crec que una ciutat amiga de la infància és una ciutat que ha de pensar 
constantment els seus nens i nenes, ens els infants que hi viuen, i en què podem fer 
per millorar la seva situació. I per millorar-la, evidentment que tenim les eines més 
tècniques, com són el Pla d’infància, un pla local d’infància, que per poder tenir aquest 
certificat estem obligats a fer. Quant hem guardat de pressupost per desenvolupar el 
Pla d’infància? És a dir, ens hauríem tots posar allò…, una nota a l’agenda i quan sigui 
l’hora de fer el pressupost ens hauríem de recordar que ens hem certificat com a 
amics de la infància i que hi ha un pla local d’infància que requerirà una sèrie 
d’accions. I aquestes accions malauradament sempre o molt sovint van 
acompanyades amb pressupost. A l’hora de confeccionar els pressupostos tots els que 
estem aquí avui i que aprovem això per unanimitat, jo els demano que guardem una 
part d’aquest pressupost per desenvolupar aquest pla d’infància. Perquè de ben segur 
que hi haurà moltes i moltes accions a fer, moltíssimes, no ens les acabaríem. 
Com el Consell d’Infants, que vam fer un acte molt festiu, en què vam inaugurar el 
Consell d’Infants, ja el tenim, d’acord, no? I com molt bé diu la senyora Muradàs, ens 
estan ajudant a fer el Pla de la Devesa, però ,com deia la senyora Pèlach, els haurem 
d’escoltar després, eh? Perquè no hi ha re pitjor que demanar l’opinió a algú i després 
dir-li: «Sí, sí, molt bé, això que deies molt bé.» Haurem de ser conscients que si 
demanem la participació a algú, si volem que aquest algú es cregui allò que li estem 
oferint, al final han de veure reflectit o s’ha de veure reflectit allò que ells ens han dit. 
Finalment, aquesta transversalitat també va amb els drets i garantir els drets de totes 
les persones. Quan a nosaltres ens han escollit aquí com a representants de la gent 
de la ciutat de Girona, també indirectament ens han escollit com a representants 
d’aquests nens. Per tant, hem d’aixecar una bandera tots nosaltres per defensar 
aquests drets: els drets que tenen de participar, de ser escoltats, de tenir una vida 
digna, una vida al marge de la pobresa.  
I aquí trauria un altre tema, no?, és a dir, en aquests moments la ciutat de Girona té 
encara un compte pendent que és poder determinar exactament on tenim ubicades 
aquestes bosses de pobresa, en quin tipus de famílies estan ubicades i els nens, 
quants nens en aquests moments tenim en aquesta situació. Que no estic parlant 
d’alimentació –no estic parlant d’alimentació–, que jo crec que en aquest sentit s’estan 
fent esforços per cobrir-ho, sinó en la seva situació sociofamiliar. És a dir, ens cal tenir 
detectat on tenim les bosses de pobresa infantil a la ciutat de Girona; s’hi està 
treballant, però els demano que ho accelerin. 
Res més que agrair això. I se’ns ha girat feina. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Calvo. Senyora 
Muradàs… 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Senyor Calvo, no volia contestar, però la 
veritat és que hi ha hagut una part, diguéssim, de la seva intervenció que em fa pensar 
que sí que cal. 
Bé, una part seva i una part de la senyora Pèlach. Per un costat, en cap moment jo he 
dit que nosaltres tinguem el segell ni que tinguem el reconeixement; jo he dit que és un 
requisit que es presenti aquesta moció per banda de tots els grups, sense valorar, i ja 
veurem si ens ho donen. Per tant, no tirin els bous abans de les… això. (Rialles.) 
Anem pas a pas –anem pas a pas. 
Això, una cosa. Per tant, jo, senyora Pèlach, li agraeixo sempre el seu to crític sempre 
dient que sí, però críticament. Jo li ho agraeixo molt, però, en tot cas, a mi també 
m’agradaria que alguna vegada faci una avaluació de la feina que s’està fent, i això 
encara no ho he sentit mai en les seves intervencions. Però, bé, espero que algun dia 
–espero que algun dia– sigui possible que es valori la feina que s’està fent. 
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Aquí ningú està parlant que es vagi a lluir un reconeixement ni un segell, sinó la feina 
que s’està fent. I, per tant, aquesta feina que s’està fent que pugui tenir el valor i el 
reconeixement, igual que el de la Carta de ciutats educadores, que no sé d’on treu que 
això ha baixat d’intensitat. Però, bé, en tot cas, és la seva opinió i, per tant, per 
opinions i colors n’hi ha de molts tipus. 
Aquesta per una banda. I per l’altra, quan tinguem el Pla local d’infància i adolescència 
acabat, que serà al mes de maig, igual que quan es va aprovar el Pla de mobilitat, això 
tindrà una sèrie d’accions i tindrà una valoració econòmica, exactament igual que el 
Pla de mobilitat. I, per tant, s’haurà d’anar desenvolupant. 
I jo aprofito l’avinentesa per dir que acudirem també a la Generalitat a demanar ajuda 
per poder tirar endavant aquest pla. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Muradàs. Cal 
votar? No? 
Senyor secretari… 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat la moció presentada per tots els grups 
municipals per iniciar els tràmits per a l’obtenció del segell de reconeixement Ciutat 
amiga de la infància. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. 
 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Eduard Berloso Ferrer, Isabel Muradàs Vàzquez, 
Marta Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana 
Yanes, Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

15. Moció que presenta el grup municipal de la  CUP-Crida per Girona per 
aprovar un pla d'acollida. 
El 2010 es va aprovar la llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya. Aquesta llei parteix de la idea que 
qualsevol persona que migra per establir-se en un territori pot estar en desavantatge  
pel  fet  de  trobar-se en  una  situació  d'inestabilitat  social i laboral, per tenir un   
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desconeixement profund del seu entorn i de les normatives jurídiques, per trobar-se en  
una  situació  d'irregularitat  administrativa o per desconèixer  totalment  la  llengua  del  
territori  d'arribada.  L'objectiu de la llei és, doncs, la d'avançar en la igualtat 
d'oportunitats per a totes les persones i en la cohesió social al nostre país. 
Aquesta llei preveu la creació de serveis d'acollida de les persones immigrades i els 
retornades a Catalunya. Així mateix, fixa que els municipis amb una població igual o  
superior a  vint  mil  habitants  com  el  nostre  han  de  prestar  el  servei  de primera   
acollida a les persones empadronades, tant si són estrangeres immigrades com 
retornades. També fixa com a competències dels municipis les següents: 
a)  Fomentar  les  polítiques  necessàries  i  prestar  els  serveis  necessaris  per  a 
garantir la cohesió social de la població i l'acollida i la integració dels estrangers 
immigrats, els sol·licitants d'asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats. 
b)  Coordinar  l'activitat  de  les  entitats  públiques  i  privades  que,  en  llur  àmbit 
competencial, tenen responsabilitats d'acollida i  integració, per mitjà de mecanismes 
de foment de la participació o altres que es considerin adequats. 
c) Participar en l'elaboració dels plans i els programes a què es refereix la lletra a de 
l'article 22.1. 
d)  Promoure la participació dels immigrats i dels retornats. 
També en el marc dels programes d'acollida especialitzada, la llei marca que els 
ajuntaments han d'aprovar programes específics en els àmbits amb competències  
pròpies  entre  els  següents:  salut,  educació,  formació  d'adults, administració  de  
justícia,  serveis  d'execució  penal,  serveis  socials,  infància  i adolescència,  interior,  
política lingüística, serveis tributaris, atenció ciutadana, ocupació, funció pública, 
universitats, turismes, cultura i mitjans de comunicació. 
Així mateix, preveu els plans municipals de ciutadania i immigració com a instrument 
de programació i coordinació amb què els municipis duen a terme les competències 
reconegudes per la mateixa llei i que aquesta fixava en un any el termini per adaptar 
aquests plans al text de la llei. 
Som  conscients  que  algunes  entitats  i  organismes  estan  realitzant  part  de  les 
formacions previstes en el marc dels serveis de primera acollida. Entenem, però, que  
tal  i  com  preveu  la  llei,  l'Ajuntament  de  Girona  ha  de  liderar  la  prestació d'aquest 
servei garantint-ne l'oferta suficient i adaptada a les necessitats de les persones  que  
en  són  titulars  de  dret  (estrangers  immigrats,  sol·licitants  d'asil, refugiats, apàtrides 
i retornats). Aquest lideratge també l'ha de portar a coordinar l'activitat  que  des  de  
les  entitats  publiques  i  privades  s'està  duent a terme  en l'àmbit de l'acollida i la 
integració. 
Entenem també  que, per fer-ho, cal elaborar un pla municipal  d'acollida  que planifiqui 
i organitzi la prestació  d'aquests serveis i que prevegi  el  protocol d'atenció  i  
derivació  a seguir pels diversos serveis que atenen  inicialment  les persones 
immigrades o retornades (OIAC, EBASPs, OME o Oficina d'Habitatge, entre d'altres). 
Així mateix, considerem que aquest pla hauria de tenir una mirada àmplia ja que 
l'acollida és cosa de dos, de la persona que arriba i de la societat que acull. Per això 
el pla hauria d'incloure, també, accions de sensibilització als gironins i gironines o 
altres actuacions que facilitin aquesta acollida. 
L'elaboració del pla d'acollida s'ha de realitzar de forma participativa i tenint en 
compte tant les entitats i organitzacions que estan treballant actualment amb els 
diversos grups previstos com a titulars de dret com les entitats formades per les 
mateixes persones immigrades o retornades. 
Per tot això, proposem al Ple de l'Ajuntament de Girona l'adopció dels següents 
acords: 
Primer.- L'Ajuntament de Girona, en compliment de la llei 10/2010, del 7 de maig, 
d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, garantirà la  
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prestació  del  servei  de  primera  acollida  a  totes  les  persones  immigrades  o 
retornades empadronades al municipi. 
Segon.- L'Ajuntament de Girona elaborarà en el termini d'un any un pla d'acollida que 
defineixi i organitzi les accions d'acollida realitzades des de l'ens municipal, 
especialment  aquelles  previstes  per  la  llei.  Aquest  pla  s'elaborarà  de  forma 
participativa i inclourà un protocol d'atenció i derivació entre els diferents serveis i 
entitats que garanteixi la informació i atenció a tots els titulars de dret. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Senyor, secretari, el punt número 
15, si us plau. 
(Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. 
(El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora Pèlach.) 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crid per Girona): Gràcies, senyor alcalde. Sí, el 2010, 
com dèiem, es va aprovar, doncs, la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya. Nosaltres no pretenem amb aquesta moció defensar aquesta 
llei, som conscients que aquesta llei tenia moltes mancances. El que sí que és cert 
però és que aquesta llei preveia la creació de serveis d’acollida de les persones 
immigrades i retornades a Catalunya. 
Entre ells, doncs, preveia la creació d’un servei de primera acollida i també fixava una 
sèrie de competències a nivell local que a nosaltres com a ajuntament superior de 
20.000 habitants, doncs, ens tocaria assumir. Aquestes competències, com poden 
veure en la part dispositiva, són fomentar les polítiques necessàries i prestar els 
serveis necessaris per garantir la cohesió social de la població i l’acollida i la integració 
dels estrangers immigrats, els sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els 
retornats.  
Tots aquests, diguéssim, són el que són subjectes de drets d’aquesta llei i, per tant, 
nosaltres hauríem de donar resposta a això. Però també preveu, doncs, la coordinació 
d’activitat, l’activitat entre entitats públiques i privades que tenen responsabilitat en 
aquesta acollida i integració. 
I, a més a més, doncs, demana promoure la participació dels immigrats i els retornats. 
Tot això es preveu que es pugui realitzar a través de programes específics en alguns 
àmbits de competències pròpies, però també en el marc d’un programa més ampli. 
Entenem, doncs, que avui en dia hi han entitats, hi han organismes, no?, aquí a Girona 
concretament Creu Roja i Càritas estan fent aquesta funció, estan realitzant part 
d’aquestes formacions que preveia la llei. Però també entenem que és l’Ajuntament de 
Girona, perquè així ho marca la llei, qui ha de liderar l’oferiment, l’oferta d’aquest 
servei, garantint que aquesta oferta sigui suficient i també garantint que sigui adaptada 
a totes les necessitats de les persones, de totes les persones que en són titulars, o 
sigui, tots aquests que he comentat abans. 
A més a més, entenem que també l’Ajuntament de Girona, doncs, hauria de coordinar, 
com marca la llei, aquesta activitat entre les entitats públiques i privades. Per tant, 
entenem que el que proposem aquí és que l’Ajuntament en compliment de la llei 
garanteixi la prestació d’aquest servei de primera acollida a totes les persones 
immigrades i retornades i ho faci, doncs, treballant conjuntament amb les entitats que 
actualment ja estan oferint part d’aquests serveis. 
Per fer això, creiem que el que cal és elaborar un pla municipal d’acollida, perquè 
aquest pla el que pretendria, el que faria, diguéssim, seria, doncs, planificar i 
organitzar aquesta prestació del servei. I també entenem que en aquest pla s’hauria 
d’incloure un protocol d’atenció i derivació que haurien de seguir, doncs, els diversos 
serveis de l’Ajuntament, els serveis municipals que atenen de forma inicial, o sigui, en 
un primer moment, les persones immigrades i retornades. Per què? Doncs, per 
garantir que totes aquestes persones puguin accedir a aquests serveis, perquè tinguin 
coneixement que existeixen aquests serveis i puguin accedir-hi. 
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També volíem fer esment en aquesta moció que entenem que aquest pla, doncs, 
hauria de tenir una mirada àmplia, perquè l’acollida de les persones immigrades és 
cosa de dos, entenem, perquè és cosa de la persona que arriba, però també de la 
societat que acull. I, per tant, entenem que aquest pla hauria de tenir aquesta mirada 
àmplia i entendre també que Girona ha de ser una ciutat acollidora i, per tant, doncs, 
també la ciutat de Girona tal com és ara, diguéssim, hauria d’adaptar-se a les 
persones que arriben i acollir-les d’una manera agradable i eficient. 
Per tant, demanem, doncs, aquests dos punts, no?, que garanteixi, l’Ajuntament de 
Girona, aquest servei i també que ho faci amb un pla d’acollida que s’hauria d’elaborar 
en el termini d’un any. 
Entenem que això és un primer pas, som conscients, doncs, que existeixen altres 
mancances. I, per tant, no considerem que aquest pla d’acollida sigui l’única política 
d’acollida o l’única política que en temes d’immigració s’hauria de realitzar, sinó que 
sabem que hi han altres mancances que caldria en algun altre moment abordar, com 
podrien ser polítiques contra el racisme, un tema que creiem també molt important. 
Però, en qualsevol cas, aquesta moció l’hem volgut limitar en aquest tema de l’acollida 
i, per tant, doncs, proposem aquests dos punts. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pèlach. Paraules? 
(Pausa.) Sí, senyora Veray… Ai, perdó, qui més demana paraula? (Pausa.) 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja li vaig 
traslladar a la portaveu de la CUP, nosaltres donarem suport a aquesta moció. 
Jo agraeixo, la veritat, el to amb què s’ha presentat la moció i també el redactat, que 
fuig, doncs, d’un redactat de caràcter ideològic, sinó que se cenyeix ben bé a demanar 
l’elaboració d’aquest pla. Que, com jo li vaig comentar a la senyora Pèlach, doncs, 
serà en l’elaboració d’aquest pla que haurem de tenir més el debat ideològic amb 
relació segurament a les diferències i divergències que poden existir entre el meu grup 
municipal i el de la CUP i també amb altres grups municipals aquí representats. 
Efectivament, la llei, doncs, d’acollida de l’any 2010 està aprovada..., està recorreguda 
al Tribunal Constitucional, no pel meu partit, sinó pel Partit Socialista, que és qui 
governava a Espanya l’any 2010, però no està suspesa, per tant, segueix en vigor 
mentre no es satisfaci, no?, el recurs o hi hagi una contestació del recurs. En aquests 
moments no se sap res, per tant, en no ser suspesa està en vigor. El que es demana 
en aquesta moció és l’aplicació de la llei. 
Entenc que aquest pla haurà de ser aprovat per aquest plenari. Jo si hi ha algun dubte 
sí que demanaria que quedés aclarit, que serà aquest Ple, doncs, el que aprovarà 
aquest pla d’acollida un cop estigui fet i redactat, perquè és on realment a part de 
durant l’elaboració en què es pugui escoltar tots els implicats o les entitats més 
implicades en aquest sentit i a tots els grups, doncs, també finalment creiem que és 
necessari que torni al Ple i sigui aquí on estigui aprovat, que efectivament es garanteixi 
el servei de primera acollida, que és el que marca la llei, jo crec que això per 
descomptat. Jo sempre he defensat que les lleis s’han de complir, per tant, també 
aquesta, que no està suspesa, malgrat, com deia, està recorreguda. 
I jo el que sí que li dic..., i jo li donaré suport, li vaig dir i així ho mantindré, sí que el 
que crec que no..., o sigui, que si pot ser en el termini d’un any, millor, si pot ser nou 
mesos, ja no dic el millor que seria, però que si ha de ser en catorze mesos, tampoc 
ens «rasgarem» les vestidures. Jo crec que l’important és fer un primer pas, com deia 
la senyora Pèlach, posar aquest tema i aquest debat sobre la taula i començar-ho a 
treballar de la manera conjunta i amb el màxim consens possible, malgrat estic 
convençuda que en alguns moments xocarem, però que en altres estic convençuda 
que ens posarem d’acord, perquè al final, ciutat educadora, ciutat defensora dels drets 
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de la infància i l’adolescència, doncs també ciutat d’acollida, com no, ha de ser la ciutat 
de Girona. Per tant, nosaltres hi donarem suport. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Veray. Senyora 
Pujola... 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. El respecte i el compliment de les 
lleis són base indispensable de qualsevol societat democràtica i, per tant, la igualtat 
d’oportunitats entre les persones és primordial. Estem a favor de fomentar totes 
aquelles polítiques que vagin en benefici de la cohesió social i de la integració entre 
totes les persones. Creiem també que tal com estipula la Llei 10/2010, de 7 de maig, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, que és el 
mateix Ajuntament que l’ha de complir i, per tant, és qui ha d’elaborar el programa 
específic. Estem d’acord també que calen accions de sensibilització entre els nostres 
conciutadans per poder facilitar aquesta acollida. 
Com vostès saben, senyors de la CUP, Ciutadans és un partit que sempre ha 
respectat i ha complert les lleis i, per tant, és per a nosaltres un orgull que vostès 
recondueixin la seva actitud i comencin a voler que es compleixin les lleis. Llàstima 
que, quan aquest grup presenta mocions perquè això es dugui a terme, vostès, per ser 
del color que sigui, la votin en contra. 
Com anava dient, creiem que les persones són la base de tota societat i que, per tant, 
és la nostra obligació vetllar per totes elles. I per això nosaltres avui votarem que sí a 
la seva moció. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pujola. Senyor 
Rodríguez... 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal: Gràcies. Bé, malgrat recursos, nosaltres estem a favor 
de la moció i creiem que s’ha de fer un pla d’acollida. Perquè, tal com diu la llei 
catalana, amb les actuacions d’acollida, cal donar a les persones que ho necessiten 
una primera oportunitat, com deia l’argumentari, per adquirir unes habilitats bàsiques 
per poder arribar a ser autònoms personalment i esdevenir persones més preparades i 
més lliures. El Parlament va voler afirmar com a principi que la ciutadania, entesa com 
a plenitud de drets i deures, s’ha de fer extensiva a totes les persones que viuen a 
Catalunya, per tant, universalitzar les polítiques, els serveis, les prestacions que 
procuren la promoció de la igualtat i la cohesió social. 
Tot i haver-hi situacions administratives diferents, segons la legislació, ens caldrà 
garantir, en primer lloc, el servei de primera acollida i programes públics d’acollida 
especialitzada com diu la llei. En segon lloc, com apunta el Consell Europeu, 
desenvolupar alguns dels components que es consideren principals, facilitar la 
comunicació amb classes de llengua, orientació cívica i informació sobre el mercat 
laboral. Finalment, els serveis d’acollida hauran de coexistir amb la resta de 
possibilitats com ara els serveis socials, habitatge d’inclusió, inserció sociolaboral, 
educació, assistència sanitària, etcètera. 
Caldrà tenir en compte les iniciatives, com s’ha dit, que la societat ja ha dut a terme i 
fer participar les associacions, sindicats, empreses, fundacions o persones a títol 
individual, i comptar amb el suport dels fons estatals de suport a l’acollida i d’integració 
dels immigrants i la suficiència financera que la llei marca per part de la Generalitat als 
municipis. Evidentment Girona ha de ser una ciutat acollidora i les institucions hem de 
saber donar resposta a les necessitats i a les mostres de generositat dels ciutadans. 
Malgrat aquest vot favorable, deixin-me dir una cosa. També en temes d’acollida, tot i 
haver-ne parlat ja anteriorment, en un anterior ple, sobre l’actual crisi d’asil i refugi a 
Europa, ens sembla molt mal gestionada per les institucions i els governs europeus. 
Els tractats de la Unió Europea estableixen clàusules de solidaritat que no es 
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compleixen i no només es té l’obligació d’acollir, sinó també la responsabilitat de 
prevenir, integrar i actuar de manera eficaç amb els països necessitats. El problema 
dels refugiats té un abast mundial i necessita solucions globals. Com algú deia, no 
deixa de ser irònic que els refugiats sàpiguen amb tanta claredat a on van i què és el 
que volen i que, en canvi, sigui la Unió Europea la que estigui desorientada i no sàpiga 
on dirigir-se. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Rodríguez. Senyor 
Terés... 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Gràcies, senyor alcalde. El vot del nostre grup 
serà favorable. Dit això, deixi’m que li comenti algunes consideracions. Aquests plans 
d’acollida que vostès proposen estaven previstos, com bé deien, en la llei que va ser 
aprovada el 2010. Ens trobem a 2016, han passat sis anys i en aquesta llei i també en 
el Pacte nacional per la immigració, es feia referència a tota una sèrie de mesures que 
en bona part no s’han dut a terme. I no ha passat massa re, perquè s’ha donat la 
circumstància que ha vingut una crisi econòmica, que el flux migratori ha afluixat i, 
segurament, doncs no s’ha notat massa els efectes d’aquesta falta de presa de 
mesures per aquests motius. 
És veritat això, que si bé és cert que s’anuncia una anunciada recuperació econòmica 
que no acaba d’arribar, és previsible que tard o d’hora, i degut al dèficit demogràfic que 
pateix la nostra societat, aquests fluxos migratoris es tornin a activar i, per tant, ens cal 
estar ben preparats per quan això succeeixi. També és veritat que durant tots aquests 
anys ha seguit succeït i, per tant, hi han hagut situacions majoritàriament que moltes 
vegades tenen a veure amb reagrupaments familiar o així que han provocat que 
aquest flux no s’aturi. 
A nosaltres ens agradaria que aquest pla fos aprovat. Les entitats ens diuen que falta 
aquesta coordinació i que, per tant, estaria bé que l’Ajuntament pogués liderar això, 
pogués liderar la creació d’aquests plans d’acollida, plans d’acollida i integració, i que 
es prevegi el mateix que preveu la llei, que és que es puguin posar recursos a l’abast 
d’aquestes persones. Ens sembla bé algunes de les mesures que s’han fet des de 
l’Ajuntament de Girona, perquè és cert que s’ha entomat algunes d’aquestes mesures, 
però s’ha fet d’una forma segurament poc coordinada amb les entitats que hi estan 
treballant. I com sempre i com tots els temes, doncs està bé que es facin plans i que 
es coordinin, però també està bé que s’hi posin les mesures perquè es portin a la 
pràctica. Per exemple, una de les coses que més es demanen és el tema dels cursos 
de català, i no deixa de sobtar que encara et trobis ciutadans que han arribat a la 
nostra ciutat que posen i denuncien que no hi ha prou cursos de català, o que els és 
difícil accedir-hi en els horaris que ells poden, o que tenen dificultats per aprendre el 
nostre idioma, que és una constatació, sobretot en el nostre territori, que és un 
element integrador que obre portes, etcètera. Per tant..., i això és només un exemple. 
Per tant, ens cal fer plans, però ens cal abocar-hi recursos i com a Ajuntament liderar 
tota aquesta política que, ja us ho dic, anem amb retard i, per tant, ens cal posar-nos 
les piles i espavilar-nos. 
També, com comentava en Quim Rodríguez, crec que és un dia també per denunciar 
que mentre estem intentant pactar polítiques d’acollida, resulta que la Unió Europea 
signa un pacte vergonyant amb Turquia per retornar refugiats, que és..., encara és 
molt més pitjor en el sentit que són persones..., en qualsevol cas seria dolent, però en 
aquest cas són refugiats per motius d’un conflicte bèl·lic i, per tant, encara resulta molt 
més vergonyant. I, per tant, ens hem d’aclarir, ens hem d’aclarir com a continent, com 
a Unió Europea i, per tant, també com a governs; segurament si Catalunya tingués veu 
pròpia a la Unió Europea, podria denunciar directament això com a país, que en 
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quedem exclosos perquè els nostres representants del Govern espanyol dubto que 
siguin capaços de traslladar aquesta denúncia que hem de fer. 
Dit això, doncs anuncio això, el nostre vot favorable. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Terés. Senyor 
Ribas... 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Per anunciar..., 
perquè efectivament tots els grups ja han posat de manifest quins eren els motius i els 
valors que portaven a donar el vot favorable a aquesta moció, evidentment el que no 
faré ara és intentar desengranar el que hauria de dir el mateix pla, que, com ha dit la 
senyora Veray, evidentment és una qüestió que es portarà a aquest Ple i s’haurà de 
debatre el contingut del mateix. Jo crec que l’important pròpiament d’aquesta moció és 
que tirem endavant el fer el pla d’acollida, redactar-lo i a elaborar-lo en aquest termini 
que s’ha establert del pla d’acollida, que tots entenem que és un element fonamental. I 
evidentment, sumar-nos a qualsevol crítica que porti que sobretot qualsevol persona 
que s’ha vist afectada per un conflicte bèl·lic vegi que no pot gaudir de les millors 
condicions. 
Moltíssimes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Ribas. Senyora 
Pèlach... 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, només respondre..., la senyora 
Veray, evidentment, entenem, diguéssim, que aquest pla, igual que entendríem que 
qualsevol pla una mica ampli, hauria de passar pel Ple. Per tant, no sé si cal introduir-
ho com a afegit en el segon punt el fet que passi per Ple o ja s’entén en aquest sentit, 
com a mínim, nosaltres ho entenem així. 
Llavors respondre a la senyora Pujola. Nosaltres, miri, entenem les lleis com una eina 
per a l’exercici de la democràcia. Per tant, quan les lleis no són aquesta eina per a 
l’exercici de la democràcia, doncs no ens sentim obligats a complir-les. En canvi, 
aquest cas entenem que sí que és una llei que porta a això i, per tant, entenem que és 
interessant complir-la. 
Llavors, comentar..., als companys del PSC agrair-los aquest vot favorable i demanar-
los, tant per tant, que traslladin aquesta opinió favorable a aquesta moció i, per tant, 
entenem, a la llei, als seus companys de Madrid. 
I llavors comentar també al company d’Esquerra Republicana, que és cert que 
segurament aquest temps en què s’ha aplicat o en què s’hauria hagut d’aplicar la llei, 
doncs ha provocat, sí, aquesta disminució. Però és cert també que la seva aplicació no 
és d’ús només per a aquelles persones recentment arribades, sinó que també 
persones que porten un temps en el país, però que per exigències de les renovacions 
constants de documentació es veuen també obligats a fer ús d’aquests serveis. I per 
això també actualment hi han entitats que de manera, diguéssim, espontània, per 
respondre a aquesta necessitat, estan donant aquest servei mentre que, en canvi, des 
de les administracions públiques realment no s’ha donat aquesta aplicació, almenys no 
suficientment. I també agrair els exemples concrets, que evidentment molts tenim al 
cap, en el cas dels cursos, i és un exemple, de català, d’aquesta necessitat de 
coordinació i de lideratge. 
Res més. Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pèlach. Doncs, 
sí... 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sóc molt ràpida, però és que..., senyor alcalde. 
Miri, senyor Terés, aquest migdia el senyor José Manuel García-Margallo, ministre 
d’Exteriors d’Espanya, ha dit que no estàvem d’acord amb el tractat firmat entre la 
Unió Europea i Turquia i que, per tant, treballaríem per intentar canviar-lo. Li dic 
perquè ha dit que dubtava que ho faríem, jo li agrairia que abans de parlar, s’informi. 
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Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Veray. En tot cas, 
passaríem a la votació. 
Vots a favor? 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat, la moció presentada pel Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona per aprovar un pla d’acollida. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. 
 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Eduard Berloso Ferrer, Isabel Muradàs Vàzquez, 
Marta Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana 
Yanes, Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  

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

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

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

16. Moció  que  presenta  el  grup  municipal  del  PPC  referent  al  projecte  de 
rehabilitació de l'antic cinema Modern. 
Fa  un  any  el  Ple  d'aquest  Ajuntament  va  aprovar  una  moció  del  meu  grup 
municipal en la que a tots, principalment el govern per la responsabilitat que li és 
pròpia alhora de ser qui ha de presentar una proposta sobre la que treballar, ens 
comprometia  a  prioritzar  els  treballs  al  voltant  del  projecte  de  rehabilitació  de 
l'antic cinema modern. 
L'incompliment  d'aquesta  moció  per  part  del  Govern  ens  ha  impossibilitat  a  la 
resta   del   grups   d'aquest   ajuntament,   a   l'oposició,   poder   exercir   el   nostre 
compromís en posar tota la nostra bona voluntat per desencallar aquest projecte més 
enllà de les discrepàncies sobre el mateix que poden existir entre nosaltres i que són 
del tot legítimes. 
Així  doncs  i  tal  com  ja  vàrem  dir  el  febrer  de  2015,  a  través  de  la  moció 
esmentada després de gairebé, ara ja, 5 anys de CiU al capdavant del govern 
municipal de Girona i malgrat haver sentit en reiterades ocasions de la boca del seu   
cap   de   files   i   Alcalde   de   Girona   fins   a   Gener   de   2016,   Sr.   Carles 
Puigdemont,  que  el  projecte  de  rehabilitació  de  l'antic  cinema  Modern  era  una 
prioritat per aquesta formació   i tenint en compte que el compromís amb aquest 
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projecte figurava i segueix figurant en l pla de Govern de CiU la veritat és que és 
sorprenen que seguim en la mateixa situació de no saber-ne res. 
En  aquest  sentit,  i  donada  la  falta  de  notícies  al  respecte, creiem  que  és 
necessari exigir al Govern que actuï de manera immediata al respecta i reuneixi a  
tots  els  grups  municipals  per  tal  d'exposar-li  el  seu  capteniment  en  relació  a aquest 
projecte per tal que no ens passi com la legislatura passada, és a dir, que segueixi  
quedant  pendent,  fet  que  des  del  grup  municipal  del  Partit  Popular Català ja 
vàrem expressar que lamentàvem profundament. 
Com  ja  dèiem  fa  un  any,  lluny  ens  queda  ja  a  tots  la  proposta  del  Sr. 
Puigdemont,  de  l'any  2008,  de  convertir-lo  en  una  residència  per  a  creadors 
internacionals així com la proposta del govern tripartit de l'any 2010 de convertir 
aquest   equipament   en   un   centre   cívic   i   també   ja   la   proposta   coneguda 
parcialment i només per part d'alguns de la darrera proposta de CiU de convertir-lo  en  
un  ateneu  cultural.  Mes  enllà  de  quina  sigui  la  valoració  del  meu  grup municipal  
en  relació  a  totes  aquestes  propostes,  com  ja  és  conegut  i  hem demostrat 
sempre hem estat i estem disposats a parlar-ne, és més, creiem que és precisament 
això el que cal fer i del que ens queixem que no es fa de manera conjunta amb tots 
els grups amb l'objectiu d'aconseguir desencallar aquest tema i tirar-lo endavant. 
Nosaltres  reclamem,  volem  i  exigim  que  es  posi  sobre  la  taula  de  manera 
definitiva un projecte de futur per aquest equipament per tal que sigui conegut per 
a tots els gironins i aquests tinguin la possibilitat d'expressar la seva opinió al respecte 
i, alhora, puguin fer les seves aportacions per  millorar-lo. 
Des del Grup Municipal del PPC seguim pensant i defensant que la rehabilitació de 
l'antic cinema Modern s'ha de prioritzar i que la proposta que es presenti ha d'anar 
en consonància amb les necessitats que té el barri on està ubicat pel que fa al dèficit 
d'equipaments de barri que pateix i no pas, com sembla que es vol fer,  encaminat  
a  convertir-lo  en  un  equipament  de  ciutat.  Ara  bé,  no  volem prejutjar cap 
projecte sense abans conèixer-lo en profunditat i saber i conèixer també l'opinió dels 
gironins al respecte. 
És  per  això  que  seguim  considerant  molt  important  que  els  veïns  puguin 
expressar,   a   través   d'un   procés   participatiu,   la   seva   opinió,   les seves 
preferències i les seves idees en relació al projecte sobre la rehabilitació d'aquest 
equipament. 
Tenim encara per davant més de 3 anys de legislatura i per tant temps suficient per  
prendre  una  decisió  definitiva  sobre  quin  ha  de  ser  el  destí  del  mateix, preparar 
el seu projecte definitiu i dur a terme  les obres de rehabilitació per fer-lo realitat. 
Creiem doncs, que cal arribar a un acord, el més ampli possible, de totes les forces 
polítiques aquí representades, que ens permeti que aquesta legislatura no  esdevingui,  
altre  cop,  una  legislatura  perduda  pel  que  fa  a  la  rehabilitació d'aquest  
equipament.  Una  rehabilitació  que,  vull  recordar,  cada  dia  es  fa  més costosa  
donada  la  situació  ruïnosa  de  l'edifici  fruit  de  no  actuar-hi  durant  tots aquests anys 
de manera definitiva. 
Per tot lo exposat, el grup municipal del PARTIT POPULAR CATALÀ proposa al Ple 
d'aquest ajuntament l'adopció del següent ACORD : 
Que de manera immediata es convoqui una comissió informativa extraordinària 
d'alcaldia  en  la  que  en  relació  a  la  rehabilitació  de  l'antic  cinema  modern 
determinem,   amb   el   màxim   consens   possible,   un   calendari   clar   sobre   el 
desenvolupament d'aquest projecte i els passos a fer i seguir a partir d'ara com són  
la presentació  del  projecte  per  part  del  Govern,  la  realització  del  procés 
participatiu, la definició del projecte definitiu i, finalment  la seva execució. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions:  En tot cas, passaríem al punt 
número 16. Senyor secretari... 
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(El secretari llegeix el punt.)  
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. Senyora 
Veray... 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Miri, podria allargar-me 
molt en la presentació d’aquesta moció, però, al contrari, intentaré ser breu. Intentaré 
ser breu perquè és un tema que hem debatut en més d’una ocasió i el fet que avui 
presenti aquesta moció, que és més o menys la mateixa que presentava ara fa un any, 
és perquè en una de les últimes converses amb el Govern em van dir: «Oh, és que la 
moció que tens aprovada és de la legislatura passada.» Si necessitem una moció amb 
relació a aquest tema aprovada en aquesta legislatura, doncs la presentem en aquest 
Ple i espero comptar amb el vot i el suport que doni també per aprovada i, per tant, 
puguem ficar fil a l’agulla a aquest projecte. 
Mirin, jo en la moció he intentat recordar una mica el que parlàvem fa un any, el 
compromís que havíem adquirit perquè la moció va ser aprovada, un compromís que 
per part dels grups de l’oposició no l’hem pogut realitzar més enllà de posar-hi la bona 
voluntat, perquè l’equip de govern formalment no van fer la Comissió d’Alcaldia que 
havíem de fer en la qual ens presentés a tots, al mateix moment i per igual, el projecte 
que tenia en ment. I, per tant, ens hem quedat a mitges. 
En aquell moment era final de legislatura i ho vam fer per intentar començar la 
legislatura nova amb tot això ja avançat, amb el compromís adquirit i poder començar 
a treballar des del primer moment. No ha estat possible. Bé, doncs ara el que 
demanem és que de manera immediata, urgent, s’ho agafin com vulgui, no és una 
imposició, sinó una petició que fem a aquesta comissió, que ens presentin el projecte, 
perquè és el Govern qui ha de presentar el projecte definitiu sobre el mateix, un 
projecte que jo ja no vull prejutjar a dia d’avui, al contrari, [#, 02.32.17] la moció. Sí que 
nosaltres donem la nostra opinió sobre el que creiem que hauria de ser el Cinema 
Modern, però també en el mateix moment diem que no volem prejutjar res, que no ens 
tanquem en banda de res, al contrari, volem el màxim consens possible i, per tant, si 
entre tots arribem a la conclusió que la millor cosa a ubicar o el millor equipament a 
tenir a l’antic Cinema Modern no ha de ser un equipament de barri, sinó un 
equipament de ciutat perquè ens fa falta i llavors busquem una solució als 
equipaments de barri que fan falta al Barri Vell, nosaltres estem totalment oberts i 
adaptats que sigui així. 
El que volem és que el Cinema Modern es rehabiliti, que sigui un projecte que 
compartim tots, que els gironins puguin dir la seva a través d’aquest procés participatiu 
que cal tornar a fer perquè va ser un dels primers que vam fer com a Ajuntament i la 
veritat és que no passarà a la història com el millor procés participatiu que hem fet 
aquí, a la ciutat de Girona. Per tant, que els gironins puguin opinar, que escoltem els 
gironins, que ens escoltem entre nosaltres, que posem les opinions en comú, sobretot 
que coneguem d’una vegada per totes quin és el projecte que ens presenta el Govern, 
demanem fer-ho en una Comissió extraordinària d’Alcaldia, per tant, no cal crear ni 
més consells, ni més taules, ni res, tenim les comissions informatives i la de l’Alcaldia i 
jo crec que ara l’hem d’utilitzar per a aquests temes de ciutat, com també podríem 
utilitzar la Junta de Portaveus per a aquests temes de ciutat, no cal crear noves taules, 
i que ens posem, en definitiva, a treballar, i fil a l’agulla. 
I sobretot perquè no, no volem sota cap concepte arribar al 2019, just abans de les 
eleccions municipals en aquell moment, i lamentar-nos tots que és una altra legislatura 
perduda per a aquest equipament i per a aquesta rehabilitació de l’antic Cinema 
Modern que fa tants anys que reclamem, però sobretot que fa tants anys que els 
gironins estan esperant. I tal com diem en la moció, cada dia que passa és més costós 
tot el que cal fer a l’antic Cinema Modern perquè es va debilitant amb el temps i, per 
tant, com més esperem, més diners hi haurem d’invertir, i creiem també que cal 
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optimitzar els recursos que tenim i sobretot perquè tampoc tenim tots aquells que 
voldríem per fer inversions a la ciutat. Per tant, jo espero i demano tenir el suport de la 
resta de grups per tenir una moció aprovada en aquesta legislatura i ficar fil a l’agulla 
amb aquest tema. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Veray. Paraules? 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. Avui el meu grup, senyora Veray, 
li donarà suport a la moció, aquesta moció que va de mandat en mandat. En el mandat 
anterior, el meu grup no hi era, però revisant sí que he pogut constatar que va ser una 
moció que va estar aprovada per gran part dels grups que eren presents en aquest 
consistori. Sí que en aquella moció, tal com jo li he comentat i li he preguntat, es va 
acordar que en el transcurs d’aquesta legislatura es començaria a treballar. Nosaltres 
creiem que ja és hora de desencallar aquesta situació, ja és hora de fixar un calendari i 
ja és hora de començar a treballar, ja és hora de deixar de tenir un gran edifici com és 
aquest tancat. Fa ni més ni menys que disset anys que aquest edifici està, com dic, 
tancat, ja se’n parlava també a l’època del tripartit, però sembla ser que aquí ningú s’hi 
ha posat d’acord. Segons alcaldes anteriors, la remodelació d’aquest Cinema Modern 
estava en el pla del mandat de l’actual equip de govern. I, per tant, una proposta: 
treballem-hi tots, treballem per poder dur a terme aquesta rehabilitació, establim un 
calendari, i comencem-hi a treballar. 
Res més. Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pujola. Senyor 
Martín... 
Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyor alcalde en funcions. El nostre 
grup municipal votarà a favor de la moció. Tal com se’ns ha informat, aquest projecte 
forma part de les prioritats del Govern i que s’està a punt de reprendre l’actualització 
dels estudis. Abans de parlar, ens agradaria comentar que abans de parlar d’un 
projecte concret de rehabilitació arquitectònica, caldrà decidir el destí de l’edificació, 
sempre consensuat amb els ciutadans, associacions i tècnics. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Martín. Senyor 
Salellas... 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcalde. 
Nosaltres, en aquesta intervenció, avancem que votarem a favor de la proposta que 
ens porta el Partit Popular de Catalunya, com també vam fer ara fa un any, el nostre 
grup. I ho fem perquè denunciem també la situació que el tripartit, primer, i 
posteriorment el Govern de Convergència i Unió, doncs, han mantingut sense que 
passés absolutament res en aquest edifici. I això és greu, i és greu perquè no és que 
no hi hagin hagut propostes sobre la taula, hi ha hagut un procés participatiu, però els 
últims quatre anys, quan nosaltres hem pogut intervenir-hi més, hem tingut propostes 
sobre la taula i propostes que, a la nostra manera de fer, les hem retornat amb 
contrapropostes. 
A diferència del Partit Popular, que no ha vist el projecte o un dels projectes, nosaltres 
sí que hem sigut un dels grups a què l’anterior alcalde ens va proporcionar la seva 
proposta de projecte. Això ja fa aproximadament un any també, llavors vam esperar 
que es convoqués la Comissió d’Alcaldia, no va arribar mai. Posteriorment, ja, amb 
aquest equip de quatre regidors, ens vam tornar a reunir amb l’alcalde i l’alcalde ens 
va dir que la proposta era la mateixa. Llavors, en aquest cas, eficientment, la CUP - 
Crida per Girona va fer una contraproposta –i estic parlant del mes de setembre– on 
explicava com enfocaríem nosaltres el procés de transformació del Modern per donar-li 
un espai, diguéssim, de la ciutadania, cultural, d’arrel popular i cogestionat amb 
entitats. 
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Bé, haig de dir que a data d’avui, sis mesos després, encara és hora que algú de 
l’equip de govern ens doni qualsevol tipus de resposta, qualsevol tipus de resposta. 
Quan jo parlava en la meva primera intervenció que portem un any de bloqueig de 
govern, crec que el Modern és un exemple claríssim en aquest sentit: fa un any es 
votava que s’havia de crear una comissió que mai es va arribar a crear. L’excusa que 
ha  (. . . ) la senyora Veray que va dir l’equip de govern em sembla, si és certa, d’un ( . 
. . )  democràtic alarmant, alarmant que diguin que com que es va aprovar en la 
legislatura passada no serveix. Bé, si ens posem així, hauríem de començar a legislar-
ho tot de nou a principi de cada legislatura, no tindríem cap mena de llei, ni de 
reglament, ni de res, a l’Ajuntament. 
Per tant, avui em sembla que si, a més, els partits de l’oposició, aquells que ens han 
donat l’opció de fer-los propostes, els han fetes i ens han retornat silenci, perquè ens 
han retornat silenci, silenci. És que ni tan sols un «mirin, és que no ens agrada res, el 
que diu la CUP», com un dia va dir un senyor Ballesta faltant-nos al respecte, no ens 
van dir ni això, silenci, silenci i silenci. 
Per tant, davant del silenci i davant del bloqueig, em sembla que avui la proposta que 
fa el Partit Popular i des de la discrepància d’alguna de les coses que s’afirmen en la 
part expositiva de la moció, i que voldríem fer notar, hi votarem a favor. Hi votarem a 
favor esperant que aquesta manera de fer política que ens han regalat en l’últim any 
s’acabi per fi, s’acabi, i així també el Modern pugui començar a tenir allò que hauria de 
tenir, que és un projecte a desenvolupar que permeti que un edifici que és municipal 
passi a les mans de la ciutadania definitivament. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Salellas. Senyora 
Roca... 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. L’edifici del 
Modern es va tancar l’any 1999 i des d’aleshores ençà s’ha anat deteriorant. Durant el 
passat mandat, no es va avançar gens en la definició del projecte per al Modern i, de 
moment, aquest mandat, tampoc. Sí que és cert que hi ha hagut converses amb el 
nostre grup, però realment converses que han quedat molt aturades i no s’ha, com dic, 
avançat. 
Nosaltres vam demanar un mapa d’equipaments i un estudi d’usos culturals de Girona 
i de l’àrea urbana per detectar possibles necessitats culturals de la ciutat i poder afinar 
més en el projecte del Modern, i no se’ns va donar, no se’ns va donar ni aquest mapa, 
ni aquest mapa d’equipaments, ni aquest estudi. Nosaltres vam mostrar també els 
nostres dubtes sobre la ubicació al Modern del Centre de la Cançó, i tampoc no se’ns 
va donar cap alternativa. I creiem que té raó la senyora Veray, no podem perdre quatre 
anys més i, per tant, donarem suport a aquesta moció. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Roca. Senyor 
Ribas... 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Desconec, senyora 
Veray, el que li van comentar i ara n’ha fet menció també el senyor Salellas, el que sí 
que li puc dir és que jo seré esclau de les meves paraules, que ara li diré, i és que la 
convocaré –igual que convocaré la resta de grups–, de manera immediata i abans de 
la Comissió d’Alcaldia, a fi i efecte d’ensenyar-los el treball que ha executat, en aquest 
cas, el Departament d’Urbanisme, a fi i efecte de buscar el que podríem definir com és 
la consolidació estructural del mateix espai. Hem de tenir present que evidentment són 
disset anys d’afectació d’aquest immoble, i evidentment li convé una consolidació 
estructural que permeti almenys en el mateix immoble, doncs, mantenir la pròpia 
estabilitat del mateix, i ja començar a parlar del que deia fa un moment la portaveu 



 

89 
 

d’Esquerra Republicana, començar a treballar a fi i efecte..., Maria Mercè, perdona, 
dels usos del que donaria el mateix espai. 
En aquest aspecte dels usos, evidentment és un tema complex i el debatrem entre 
tots, i és una qüestió..., evidentment està en un espai molt privilegiat i hem de valorar-
ho amb cert deteniment i sense anar de manera precipitada; evidentment hi estaran 
convidats tots els grups a poder-ho fer. 
Sí que els voldria només aclarir una cosa, és a dir, aquesta consolidació estructural de 
cap de les maneres hipotecarà ni financerament, ni amb usos, el que podem fer de 
futur en aquest espai, això ho tinguin molt clar, és només estructural i mantindre el 
propi espai. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Ribas. Senyora 
Veray... 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí. Gràcies a tots els grups, doncs, per les seves 
intervencions i pel bon to. Senyor Ribas, jo no demano precipitació, demano que ens hi 
posem, és l’únic que demano. Al contrari, sóc bastant poc amiga de les coses que es 
fan de manera ràpida i precipitada, perquè sempre he dit el que comença malament 
malament acaba i, per tant, anem a intentar començar bé quan comencem a caminar 
amb el tema. Perquè fins ara aquest ha sigut una mica l’error, les converses a nivell 
individual de grup a grup i no fer-ho de manera conjunta quan teníem la moció 
aprovada perquè així es fes i es plantegés de manera conjunta. 
Jo li agafo la paraula, senyor Ribas, espero que la compleixi ràpid, no per precipitació, 
sinó per necessitat i importància de començar a caminar amb aquest projecte. Tenim 
més de tres anys i mig per endavant de legislatura i estic convençuda que si tots hi 
posem bona voluntat i hi posem de la nostra part, doncs podrem acabar la legislatura 
dient que hem fet una molt bona feina amb la rehabilitació d’aquest equipament tan 
important per a la ciutat. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Moltes gràcies. Gràcies, senyora 
Veray. Cal que posem a votació? 
Doncs queda aprovat. Sí, senyor secretari. 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per unanimitat la moció presentada pel Grup 
Municipal del Partit Popular per la convocatòria d’una Comissió Informativa 
extraordinària amb relació a la rehabilitació de l’antic Cinema Modern. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. 
 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat. 

Vots a favor: 

Grup Municipal CiU, senyors/es, Eduard Berloso Ferrer, Isabel Muradàs Vàzquez, 
Marta Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana 
Yanes, Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  

Grup Municipal ERC-MES, senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Ricard Calvo 
Pla, Pere Albertí Serra i Martí Teré 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, Manuel Martín Vertedor. 

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

 

17. Moció   que   presenta   el   grup   municipal   d'ERC-MES   per   una   Girona 
respectuosa i més amable amb els animals. 
La  declaració  universal  dels  drets  dels  animals,  que  fou  adoptada  per  la 
UNESCO  i  per  la  ONU  el  1978,  estableix  que  tot  animal  té  dret  al  respecte  i 
també a l'atenció i protecció per part de l'ésser humà. La convivència equilibrada 
entre uns i altres és un fet històric que, en les societats avançades actuals, es 
reconeix i es regula. 
És  en  aquest  sentit  que  els  poders  públics  tenen  l'obligació  de  fomentar  la 
tinença   responsable   dels   animals   domèstics,   la   construcció   i   manteniment 
d'instal·lacions d'esbarjo, o l'acollida dels animals perduts o abandonats. 
A  la  nostra  ciutat  tenim  una  ordenança  que  regula  la  protecció,  el  control  i  la 
tinença  d'animals;  diverses  entitats  que  treballen  sobre  el  territori  i  també  un 
Centre  Municipal  d'Acollida  que  s'ha  mostrat,  però,  inadequat  i  insuficient. 
Malgrat que tenim elements de defensa i protecció dels animals, i de suport als seus 
propietaris, encara existeixen moltes qüestions susceptibles de millora. 
L'objecte d'aquesta moció, doncs, és dotar a la ciutat de més i millors elements de  
respecte,  atenció  i  protecció  dels  animals.  És  per  això  que  es  proposa  a 
aprovació del Plenari els següents acords: 
Primer.- Creació d'una Taula de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals; amb  
presència  de  representants  polítics  i  tècnics  de  l'Ajuntament,  entitats 
animalistes  i  les  persones  físiques  o  jurídiques  relacionades  amb  el  tema  que ens 
ocupa que es considerin pertinents pel bon funcionament d'aquesta Taula. 
Segon.-  Començar  el  procés  per  a  la  dotació  d'un  Centre  d'Acollida  propi  de 
ciutat  o  de  comarca,  atenent  a  la  disponibilitat  pressupostària  de  15.000€  del 
capítol VI dels pressupostos d'enguany. 
Tercer.-  Millorar  els  equipaments  existents  d'àrees  d'esbarjo  per  a  gossos,  i 
estudiar  la  creació  de  noves  àrees  per  barris  i  sectors,  atenent  les  demandes 
veïnals i dels propietaris. 
Quart.-  Mobilitzar  els  mitjans  necessaris  per  millorar  el  servei  de  recuperació 
d'animals perduts (telèfon, web i agilitat). 
Cinquè.- Iniciar campanyes d'empadronament i cens de gossos (xip), de tinença 
responsable, de promoció de l'adopció i de recollida d'excrements. 
(El secretari llegeix el punt.) 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Senyora Roca, endavant. 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies. Hi ha diverses maneres de 
mesurar el grau de civilitat i de maduresa d’una societat, una manera podria ser els 
diners que aquesta societat destina a la cultura i una altra, els diners que gasta en 
defensa. I una manera també definitòria és mirar el lloc que ocupen els animals en 
aquesta societat i la mena de vincles que s’estableixen entre els animals i les 
persones. 
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La història del maltractament dels animals de companyia és molt antiga i és molt 
antiga també a casa nostra. El Baró de Maldà, en una obra molt important que es diu 
«Calaix de sastre», el 1803 escriu molts episodis sobre maltractaments dels animals. 
Un, per exemple, diu que en un circ hi havia una mena d’home forçut que el seu 
número més important era menjar-se els gats vius i, a més a més, que hi havia molta 
gent que s’ho mirava. Anem progressant, per sort, no tant com voldríem, però la 
societat ens empeny a canviar. Fem passos endavant i alguns passos també 
endarrere. 
A Espanya fa pocs dies, en un poble petit de la província de Valladolid, es va declarar 
per unanimitat gats i gossos «veïns no-humans», però també és veritat que ahir mateix 
a València milers de persones es manifestaven a favor de les curses de braus, dient, 
entre altres perles, que «las corridas nacen de las entrañas del pueblo». A Catalunya, 
a casa nostra, s’ha acabat finalment amb la crueltat de l’empaitada d’ànecs a Roses, 
molt important, però els nostres refugis d’animals vessen encara de gats i de gossos 
abandonats. Molta feina feta, molta feina encara per fer. 
La nostra moció, doncs, vol una Girona més amable i més respectuosa amb els 
animals, és a dir, una ciutat més cívica i més madura. Vostès ja tenen el text i els 
punts concrets que portem a votació. I només vull afegir que el millor exemple que 
aquest tema preocupa la gent de Girona són les cinc mil signatures que les entitats 
animalistes acaben de lliurar a l’Ajuntament, és una acció autònoma de les entitats que 
van a favor dels animals, però des d’Esquerra Republicana - MES els donem total 
suport a les seves reivindicacions. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Roca. Paraules? 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyor alcalde. Senyora Roca, no 
entraré ara a discutir això de les curses de braus, més que res perquè estem parlant 
d’animals domèstics i jo no consideraré un toro un animal domèstic, per tant, escolti’m, 
anem a cenyir-nos al que diu la moció i així segur que tindrem la festa en pau. 
Nosaltres li donarem suport. Sí que li he de dir que jo, com a portaveu, ja vaig viure 
quan van fer la modificació o la nova ordenança de tinença d’animals, vostè que parla 
aquí que l’obligació de fomentar la tinença responsable dels animals domèstics... Estic 
totalment d’acord, crec que ha sigut una de les ordenances més complicades de fer. El 
senyor Pardo, en representació d’Iniciativa, que estava en aquell moment al tripartit, és 
qui va liderar tot..., portava medi ambient i és qui va liderar tota aquesta ordenança, i la 
veritat és que, ja dic, crec que és una de les ordenances més complicades, fins i tot 
més que les fiscals, de fer a la ciutat, perquè s’havia d’equilibrar la tinença responsable 
d’animal domèstic, però alhora tampoc ser més intervencionistes del que caldria ser 
des de l’Ajuntament, i alhora tampoc no sancionar més del compte aquelles persones 
que tinguessin actituds incíviques, com deia vostè amb relació als animals. 
Per tant, jo sóc molt conscient que és un tema el qual s’ha de treballar, que el punt 
d’equilibri costa de trobar, sí que estem totalment d’acord que efectivament s’ha de fer 
alguna cosa amb el centre d’acollida d’animals i, per tant, escolti, si ha d’haver una 
disponibilitat pressupostària de quinze mil euros, si amb això en fem prou, doncs 
intentem fer-ho. Abans, quan parlàvem d’infància, també es parlava que caldrà un 
pressupost per tot allò que volem fer, jo també ho he dit quant a allò de la moció de les 
biblioteques, efectivament tota acció en un govern municipal o del ple municipal 
segurament normalment porta a darrere una partida pressupostària que s’ha de 
preveure i que s’ha de pensar. 
Millorar les àrees d’esbarjo, escolti, jo, totalment d’acord, ho he defensat sempre. 
Pensi que fa uns deu o dotze anys a Girona gairebé..., n’hi havia una en tota la ciutat, i 
era com una lluita constant demanar cada vegada que fèiem un pla nou en un barri de 
la ciutat, dèiem: «Tinguin en compte una zona d’esbarjo dels gossos.» Els primers dies 
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et miraven «raro», et deien: «Com?» Al final, tot per què? Perquè la societat 
evoluciona i, per tant, en aquest sentit hem evolucionat, hem caminat, però hem de 
seguir caminant. 
Jo l’únic que sí..., i amb la resta també, l’únic que sí que li demanaria..., jo no sé si ho 
hem de votar per separat o hem de fer com un replantejament, jo sí que el que 
demanaria, en el punt primer, la creació d’aquesta taula de convivència, defensa i 
protecció dels animals, no perquè no la vulgui, vull dir, que vagi per endavant i que si 
s’ha de votar tot, votarem que sí. Però sí que jo sóc partidària –i ho veuen a les meves 
intervencions– d’aprofitar molt les comissions o els consells que ja tenim en aquests 
moments constituïts, són existents i tenen activitat. I, per tant, que tenim una àrea de 
sostenibilitat a la qual hi ha una comissió informativa, hi ha un consell, hi han 
comissions i, per tant, possiblement tindria encaix, aquest tema, dins del que ja tenim 
creat. No per res, sinó per crear un altre òrgan que al final posem les hores de reunió 
com podem, hi assistim quan podem i qui podem, i a vegades fins i tot quedem 
malament, els regidors, perquè no podem estar a tres llocs a la mateixa hora, en el 
mateix moment. 
I, per tant, jo ja li dic, no perquè li voti en contra, però sí perquè possiblement podríem 
fer un replantejament d’intentar sumar el que ja tenim i anar tractant o anar..., doncs no 
ho sé, fer una jornada exclusiva parlant dels animals, o allò que es cregui o 
considerem entre tots, però evitar crear més taules o més..., en aquest sentit, si ja en 
tenim una que pot enquibir aquesta feina; si no en tinguessin cap amb relació a 
sostenibilitat i medi ambient, efectivament faria falta, però ja que tenim existent de 
sostenibilitat i medi ambient podríem intentar encaixar-ho. Aquesta és la nostra opinió. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Senyora Pujola... 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcalde. Nosaltres, primer de tot, els 
voldríem demanar si és possible votar la moció per separat i, per tant, votar punt per 
punt, perquè ens agradaria fer unes esmenes. La primera d’elles és que, en el primer 
punt de la proposta d’acord, s’inclogui que en les bases que regularan aquesta taula 
es pugui delegar la nostra presència a persones de la nostra confiança. A més a més, 
com vostès ja saben, sortim de cada Ple amb una mitjana de dues taules més i, per 
tant, la nostra proposta és que passat un any, si s’aprova aquesta moció i, per tant, es 
pot constituir aquesta taula, es rendeixin comptes de quina és la feina que aquesta 
taula ha realitzat durant aquest temps i, en el cas que no sigui rendible, que es 
dissolgui aquesta taula i, com bé ha dit la senyora Veray, que aquestes tasques es 
passin a realitzar a la Comissió de Sostenibilitat. 
Estem completament a favor que a la comarca del Gironès hi ha d’haver una gossera, 
no en tenim prou amb el centre d’acollida existent, ja que és un espai que no és 
adequat per als animals. Per tant, instem també el consell comarcal, que és qui té la 
competència per solucionar aquest tema. ( . . . ) tots els grups del consistori per posar 
fi a aquest problema i elaborar un projecte i un calendari. 
Pensem també que l’Ajuntament destina tants esforços a fer un bon ús de les xarxes 
socials, per tant, ja que tenim aquest avantatge, aprofitem aquestes xarxes socials, 
fem-les útils, creiem que la publicació d’una fotografia de cada animal perdut que es 
troba a la ciutat i es penja a les xarxes es pot convertir en viral al cap de poc temps i, 
per tant, aquest seria un procés que agilitzaria la recollida de l’animal perdut. 
Defensem també que tenir un animal comporta moltíssima responsabilitat per part del 
propietari, per això cada campanya que es faci serà poca i tindrà sempre el 
recolzament del nostre grup. Amb el que no acabem de coincidir, però, és amb la 
creació de noves àrees d’esbarjo per als gossos. Estem d’acord a millorar les actuals, 
clar que sí, però creiem que primer s’han de crear espais infantils, s’han de millorar 
instal·lacions esportives, s’han d’adequar més zones verdes a la nostra ciutat. 
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Recordem també que Girona no és una gran ciutat massificada, sinó que tenim la 
grandíssima sort de tenir els boscos a tocar i que, per tant, creiem que aquesta és la 
millor manera d’esbarjo per als nostres animals, a la natura. 
Per tant, com li he dit, incloure al reglament de funcionament la taula..., de la taula, 
perdó, el poder delegar en una persona de la nostra confiança, rendir comptes del 
treball de la taula i si passat un any aquesta no funciona, dissoldre i que es passi a 
treballar des de la Comissió de Sostenibilitat. I, per tant, instar també el consell 
comarcal aquesta dotació pressupostària per tal de poder tenir una gossera comarcal. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pujola. Senyora 
Riera... 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Bé, referent a la temàtica dels 
animals, al benestar, als drets i al respecte que han de tenir els animals, suposo que 
estaríem tots bastant sensibilitzats i tots d’acord. El Grup Municipal del PSC estem 
d’acord a treballar conjuntament per la millora de la convivència i la tinença 
responsable dels animals, i aquest és un tema que ja..., bé, considerem que ja s’hi 
està treballant, ja està pressupostat. Aquests quinze mil euros per fer el centre 
d’acollida és un tema que també ja s’ha parlat en el Ple. I potser també estaríem 
d’acord que la creació d’una taula..., intentar buscar també una ubicació per parlar 
d’aquests temes. És per això que el nostre grup municipal s’abstindrà en aquesta 
moció. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Riera. Per la 
CUP, senyor Granados. 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. La 
moció que presenta el Grup d’Esquerra Republicana - MES tindrà el vot favorable del 
Grup de la CUP - Crida per Girona perquè creiem..., les cinc propostes d’acord 
proposades en la moció reflecteixen, des del nostre grup, hem anat insistint en altres 
temps, ( . . . ) altre tema calia dotar d’una política d’atenció i protecció dels animals, 
que el centre municipal d’acollida pateix problemes en les seves instal·lacions 
d’higiene, salut i benestar dels animals. Entitats com la protectora d’animals Cap i Cua, 
la Plataforma Animalista, Associació de Girona Animalista i PACMA, que vetllen pels 
drets del benestar dels animals, han fet arribar al Govern de l’Ajuntament unes 
sol·licituds que caldrà tenir en compte per debatre i donar solucions que permetin una 
diagnosi acurada de la situació actual. 
Per últim, creiem que moltes de les propostes s’hauran d’englobar en un pla d’acció 
per a la millora del servei, però també que faci que Girona..., declaració de municipi 
per a la protecció de l’animal, això vol dir amb un compromís de respecte i compliment 
i els dos punts abans descrits, fomentar l’educació, conscienciació i el respecte als 
animals. 
Gràcies, senyor alcalde. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Granados. Senyor 
Ribas... 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo francament, 
quan vaig rebre la moció, vaig tindre un déjà vu, perquè en el passat Ple justament em 
van fer aquesta pregunta i els vaig contestar. És a dir, la moció versa..., i a més me la 
va fer el Grup d’Esquerra Republicana i vaig donar resposta. Evidentment nosaltres no 
podem mostrar-nos contraris al que proposen aquí, si bé no li donem un vot afirmatiu, 
sí que ens abstindrem, però per una raó i ho han comentat altres grups aquí fa un 
moment. Aquest afany o voluntat de crear taules, i ara també he sentit crear delegats 
d’electes per anar a les taules, és a dir, al final no sé qui anirà realment a fer les feines, 
vindrà el delegat del delegat a cada una de les taules que anem creant. 
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Jo crec sincerament, i ho intentaré tornar a explicar, el que vaig comentar en el seu 
dia, perquè l’àrea de sostenibilitat des del primer moment en aquest mandat ha tingut 
com a objectiu tractar aquesta qüestió. És cert que el centre de dia d’acollida que 
actualment té l’Ajuntament de Girona no acompleix –no acompleix– els mínims 
necessaris per poder considerar que és un lloc on pot recepcionar animals, ja només 
per un aspecte molt concret que és que els gossos estan al costat dels gats, ja només 
per aquest principi. A partir d’aquí, això va portar a fer una reflexió important, després 
va haver-hi el famós cas de..., ara quedaré malament perquè no me’n recordo com es 
diu en català, és el «moquillo», no me’n recordo com es diu... (Veus de fons.) 
«Moquillo», el «moquillo», queda tot estrany, però, bé, el «moquillo» que va posar en 
evidència la necessitat d’actuar al respecte. 
Que s’ha decidit? I això perquè ja ho explicat i m’agradaria que quedés clar. 
Actualment s’està redactant un plec de condicions, un plec de condicions perquè els 
gossos i la tasca del llacer, és a dir, aquell que recupera el gos perdut o abandonat en 
horari fora de brigades de l’Ajuntament, fonamentalment tardes i caps de setmana, 
doncs sortirà la licitació d’això a fi i efecte que els gossos puguin anar a un centre 
d’acollida que tingui les instal·lacions correctes. Aquest centre d’acollida normalment 
els gossos hi estan un parell de dies o tres, perquè després els traslladem a una altra 
instal·lació, que és una gossera, en aquest cas, que depèn del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà. La gossera actual del Consell de l’Alt Empordà està saturada, estem 
parlant que es recullen només a Girona al voltant de 100-150 animals/l’any, imaginem 
una mica la proporció que ens trobem. 
A partir d’aquí, Figueres ha de fer unes noves instal·lacions, també tenen uns 
problemes administratius quant a sorolls i molèsties de veïns i, pel que intuïm, no 
tindran cabuda els animals que vénen del Gironès. Això ha motivat que ja hàgim tingut 
diverses reunions amb el consell comarcal a fi i efecte d’analitzar un espai a les 
comarques gironines on ubicar una gossera, que haurà de ser pagada per tots els 
municipis que conformen el Gironès i... (Veus de fons.) Estem al portal de 
transparència. A partir d’aquí, doncs... Clar, com que estic explicant-ho tan bé, potser 
sí que convé que estigui al portal de la transparència. En definitiva, es traurà l’anàlisi 
de poder ubicar la gossera en un espai mentre es resol. 
Actualment, què farem? Col·locarem o invertirem els cinquanta mil euros a fi i efecte 
de fer aquest concurs. Ara m’estaven dient malaltia del borm, es diu, dels gossos, 
malaltia del borm, és a dir, el que és el «moquillo». Doncs invertirem aquests 
cinquanta mil euros a fi i efecte per tindre aquest plec de condicions per tindre un 
centre d’acollida en condicions, els gats es mantindran a l’actual centre i es destinaran 
els quinze mil euros a la millora de les instal·lacions per als gats. 
Quant a l’ampliació dels equipaments, home, en el procés participatiu se’ns han 
demanat quatre espais més per a gossos a la ciutat de Girona, i ja li puc dir s’informarà 
favorablement només un. Perquè uns el col·loquen al costat de la muralla, clar, hem 
de treballar-ho amb molta més rigorositat, perquè evidentment és un tema molt delicat 
i que no es pot anar a buscar un lloc a qualsevol espai. 
I les campanyes d’empadronament, ja li vaig comentar i els vaig explicar que 
s’iniciaran també en el proper mes per un tema de donar com a gratuït el cens, 
l’enxipament dels gossos i unificar el registre dels mateixos animals. Si fa falta, ho 
posaré per escrit, perquè és que ho tenim molt clar, quina és la voluntat que podem 
tirar endavant i què són les coses prioritàries. 
Amb PACMA em vaig reunir fa relativament poc, sé que va ser poca una estona, 
perquè han sigut uns dies molt complexos quant a horaris, però evidentment, disposat 
a parlar, la regidoria, amb qualsevol entitat animalista. No sé si hi haurà la necessitat 
de fer una taula, jo entenc que no, podem fer servir la Junta de Portaveus o la mateixa 



 

95 
 

Comissió de Sostenibilitat, però evidentment reunir-nos amb totes les entitats 
afectades pel sector. 
Moltíssimes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Ribas. Senyora 
Roca... 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Bé, aquesta moció que hem presentat no 
ha aixecat passions, m’hauria agradat que n’hagués aixecat més. Nosaltres ens 
mantindrem en els punts que hem portat aquí. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Roca. Doncs així 
passaríem, en tot cas, a votació. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Sr. secretari: S’aprova, per tant, per majoria amb els vots a favor dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit Popular de Catalunya, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per vuit 
membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Ciutadans, integrat per dos membres, la moció presentada pel Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana per una Girona més respectuosa i més amable amb els 
animals 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor secretari. 
 
VOTACIÓ 

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

Vots a favor: 

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

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

Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 

Abstencions: 

Grup Municipal CiU, senyors/es Eduard Berloso i FerrerIsabel Muradàs Vàzquez, 
Marta Madrenas Mir, Maria Àngels Planas Crous, Carles Ribas Gironès, Glòria Plana 
Yanes, Eva Palau Gil i Cristòbal Sánchez Torreblanca.  

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

Grup Municipal  C’s, senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
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RESOLUCIONS DE DACIÓ DE COMPTE 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Vejam, respecte a les resolucions 
de dació de compte de les resolucions emeses, alguna pregunta? Algú més? 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, jo tenia dues preguntes referents 
a aquesta part de control. La primera és que vam veure i és la segona vegada, 
diguéssim, que hem vist que es pagava per valor de dos mil euros el que és tota la 
part comunicativa perquè l’església de la catedral pugui, diguéssim, fer la missa del 29 
d’octubre, entenc, amb tot el so de forma correcta. Aquesta és la segona partida que 
veiem que l’Ajuntament assumeix, de la missa del dia 29 d’octubre Sant Narcís i, per 
tant, voldríem saber, u, per què s’està seguint aquesta línia i, dos, si es pensava seguir 
així. No sabem ara exactament qui portarà aquest tema, perquè amb la complexitat del 
cartipàs que vostès ens han presentat i tenint en compte que ni tan sols ens han 
trucat, doncs és difícil saber qui ho portarà. Però sí que ens agradaria saber aquest 
tema. 
I el segon tema és: hem vist que es deneguen moltes propostes d’escales de 
comunitats de propietaris que demanen afegir-se a tot el que és l’espai de 
«Comunitats Segures i Escales Netes», es deneguen les propostes d’aquestes 
comunitats de propietaris i ens agradaria saber què se’ls ofereix a canvi ja que no se’ls 
deixa entrar en tot el que és l’espai «Comunitat Segures i Escales Netes», quina és 
l’alternativa que s’ofereix des de l’equip de govern. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Salellas. Senyora 
Pèlach... 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Preguntar sobre el tema..., hem vist 
que s’ha aprovat un conveni de col·laboració amb l’Associació per la Promoció de la 
Moda Gironina, Agimod, i aquest conveni, concretament, consta..., és de deu mil 
euros, vull dir, una quantitat significativa, però concretament és per «establir els termes 
de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona envers el foment del sector tèxtil i de la 
moda dins l’àmbit de les comarques gironines». Jo, pel que interpreto, diguéssim, 
d’aquest fragment, entenc que és que es donen deu mil euros per començar a pensar 
què farem amb aquesta gent? Bé, almenys no em queda a mi clar que sigui res més 
concret i llavors voldria aclarir a veure si realment hi ha alguna cosa més concreta que 
ofereixi aquesta associació a canvi del qual, diguéssim, els estem durant deu mil 
euros, que és una quantitat que crec que no reben la majoria d’associacions o entitats 
de la ciutat. I llavors, bé, això, justificar una mica això. 
I l’altra és..., ens ha sorprès, i ho volia formular en forma de prec, però en qualsevol 
cas com que segurament no és el format, però sí que volíem demanar, diguéssim, una 
diada per al cos de treballadors i treballadores dels serveis socials, una diada que 
inclogui una jornada, per exemple, a l’Auditori, amb dinar inclòs, aperitiu i també unes 
condecoracions, també, per exemple, per al cos de gestió tributària o per als 
treballadors de l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà o també per al personal de 
l’Àrea de Promoció de la Salut o podria continuar dient, diguéssim, totes les àrees i 
treballadors de l’Ajuntament. 
I per què ho dic això? Doncs perquè sí que ens hem gastat una quantitat de diners 
considerable en una diada per al cos de la Policia Municipal i aquest cos, 
concretament, són..., que s’ha pagat des de l’Ajuntament –almenys així ho entenem–, 
prop de 2.000 euros en restaurant per noranta-quatre menús, 2.640 euros per un 
aperitiu i 3.279 euros més per condecoracions tot per la diada de la Policia Municipal. I 
llavors nosaltres ens preguntem una mica per què s’ha fet aquesta despesa i, en canvi, 
no es fa una despesa similar per tota la resta de personal de l’Ajuntament, que 
entenem que s’ho mereixen tant o més que el personal de la Policia Municipal. Doncs 
eren aquestes dues preguntes. 
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També afegir, en aquest sentit, que tampoc entenem –i per això em costava trobar-ho– 
per què aquestes despeses es carreguen en àrees completament diferents com és el 
dinar a Presidència, l’aperitiu a Turisme i les condecoracions a l’Àrea de Seguretat, 
Mobilitat i Via Pública. Aquesta sí que entenem, no entenem, doncs, els altres què 
justifica que es carreguin a partides de Turisme i de Presidència. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pèlach. En tot 
cas, respecte a l’última pregunta, atès que no hi ha el regidor, tal com hem dit, el 
senyor Alcalà, se li contestarà per escrit en el seu moment. I respecte a la pregunta 
que vostè ha formulat sobre la moda i tal, la senyora Glòria Plana li contestarà. 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Bé, ja va fer una altra pregunta també fa poc amb 
relació a un pressupost que s’havia aprovat de resultes de l’any passat sobre Agimod i 
la Setmana de la Moda. Doncs aquest és el segon conveni que es fa, en aquell 
moment ja se li va contestar que el tema de la Setmana de la Moda era una plataforma 
en la qual es promocionaven els professionals emergents d’aquest sector de la 
costura, del patronatge, de la creativitat, etcètera, que convivien en aquesta setmana 
amb els professionals, diguessin, ja més consolidats. Aquí, doncs, es col·labora 
conjuntament l’associació de l’Agimod amb l’Ajuntament. Pensem que és una aposta 
important per a aquest sector, aquest sector no és un sector clàssic de la ciutat, però 
sí que existeixen molts petits productors que, a la vista de tot això, el que pensem és 
que els hem de potenciar per endreçar el sector, perquè creïn sinergies i perquè sigui 
un sector important dintre de Girona. Si surt com a comarques gironines és 
precisament perquè ja no és només que aquest sector es consolidi només a la ciutat 
de Girona, sinó que, mitjançant també l’àrea urbana de Girona, i que s’estengui també 
a la resta de demarcació. És per això que també aquí, hi col·labora la Diputació de 
Girona. Potser no queda prou ben explicat, potser el fet de dir «comarques de Girona» 
sobrepassa, però el sentit és aquest de potenciar, de voler fomentar el sector de la 
moda, el sector de la costura, del patronatge, com deia, de la creativitat, dels petits 
emergents, dels petits productors en alça, perquè es creï ja una mica més de teixit 
productiu en aquest sentit. 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Només, en tot cas, ja demanarem el 
conveni perquè és evident que no queda gens clar, en el redactat ni parla tan sols de 
la Setmana de la Moda, parla «d’establir els termes de col·laboració», per això ens ha 
sorprès aquesta despesa per una cosa que no és gens concreta. 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): No sé exactament on ho heu vist, però, en tot cas, el 
conveni està a la vostra disposició i us ho explico quan vulgueu. 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Està a acords de la Junta de 
Govern Local. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Plana. Llavors, la 
senyora Madrenas contestarà el senyor Lluc Salellas. Gràcies. 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Referent a les 
despeses de comunicació que ha esmentat referent a la missa de Sant Narcís, la 
missa patronal de la ciutat, creiem que és un acte que depassa el fet religiós, que és 
un acte ja tradicional, en què per a molts gironins és molt significatiu. Per tant, sí que 
hem volgut, com s’ha fet sempre, donar suport a aquest acte, no li sé concretar 
exactament en què era i ho mirarem i ja li comunicarem. 
Per altra banda, respecte al cartipàs, que afirma que no en tenien coneixement o de a 
qui pertany comunicació, home, jo crec que tots han rebut –i ho vam enviar just abans 
de la roda de premsa– un correu als quatre portaveus, sí, un correu notificant-los i 
informant-los del cartipàs, ho vam enviar a tots els portaveus. 
També he de dir i la senyora Pèlach ho sap, perquè li vaig dir a la Comissió 
Informativa de la setmana passada que l’havia estat trucant i que no m’havia respost i 
vam quedar... Bé, però d’aquí a dir que no hem dit res, hi ha un abisme. La vaig trucar 
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i no em va contestar, li vaig dir i vam quedar que, un cop passat aquest Ple de 
renúncia de l’anterior alcalde, tindríem una conversa. Per tant, jo crec que de totes 
aquestes accions, en cap cas, es pot desprendre que no hem informat o no hem volgut 
informar, crec que en cap cas. 
Respecte al tema de les escales netes, si m’ho permet, senyor alcalde, tot i que no hi 
ha el regidor Alcalà i que és qui ho porta, perquè es porta des de seguretat, el primer 
requisit, el més important, és que per estar inclòs dins d’aquest programa, és 
imprescindible que els pisos que formen part de la comunitat de propietaris estiguin ja 
desocupats, perquè si hi hagués algun pis ocupat, no té sentit que hi hagi una clau 
única..., perquè tornaríem a estar exactament igual. Llavors quan es refusa entrar en 
aquest programa, és perquè encara hi han pisos ocupats. Sí que és cert que potser ho 
hem d’explicar i comunicar millor, perquè sembla que precisament els que estan tenint 
el problema de pisos ocupats sembla que no se’ls doni aquesta facilitat, llavors ho 
haurem de comunicar millor. Però què fem en aquests casos? Ho explico perquè a 
Santa Eugènia ens ha funcionat molt bé, hem portat sis mesos conjuntament treballant 
amb regidoria de barri i la regidoria de seguretat. Doncs ja saben vostès que la policia 
intenta «mediar», va a parlar amb les persones conflictives només, només en aquells 
pisos en què hi han conflictes, si no, no s’actua, es va treballar amb aquestes 
persones i s’intenta «mediar» perquè deixin els pisos. Un cop han «lograt» que deixin 
els pisos, després es poden incloure, si així ho vol la comunitat i ho han de signar i 
s’han de comprometre a una sèrie de diferents compromisos, com tema de claus, tema 
de portes tancades, etcètera, s’hi poden incloure. Si necessiten més informació, 
evidentment els la podem facilitar quan s’incorpori de nou el regidor Joan Alcalà. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Madrenas. 
Senyor Terés... 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, també en aquesta fase de control, volíem 
preguntar sobre un decret que diu –cito textualment– «sol·licitar l’ampliació del termini 
establert per al lliurament de la documentació corresponent a les actuacions 
d’investigació» –i un número de referència–, «requerida per l’Oficina Antifrau de 
Catalunya a aquest consistori d’un mes a partir de la data de finalització del termini 
establert», etcètera. És a dir, és un decret en què es demana l’ampliació del termini 
d’un mes a unes actuacions de l’Oficina Antifrau d’un requeriment de l’Oficina Antifrau 
que voldríem saber a quina investigació correspon per estar-ne al cas. 
Gràcies. 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Si, és amb relació a un decret d’Alcaldia en què 
se suspèn el pagament de les dues últimes factures de l’empresa Setex-Aparki. Em 
sap greu perquè no hi ha el senyor Alcalà. És a dir, estem d’acord amb aquesta 
congelació del pagament, però el que ens sorprèn i ens preocupa una mica és que 
això és motivat perquè l’any..., exactament el 2013, l’octubre de 2013, s’havien 
d’instal·lar 116 parquímetres i dos anys i una mica més després, quan aquesta 
empresa deixa de portar la gestió, es detecta que en falten catorze i han tardat dos 
anys a detectar que faltaven catorze parquímetres, quan aquesta empresa havia fet 
una oferta ja prou baixa i que va generar fins i tot una revisió degut a aquesta oferta 
tan baixa. 
I també, en segon lloc, en aquest mateix decret s’exposa que l’empresa havia 
d’habilitar dos vehicles d’unes característiques molt i molt concretes que havien de 
permetre la lectura dels tiquets i de les matrícules, en fi, un tema tècnic, però que 
després també se n’adonen que aquests vehicles mai s’han vist i que aquests vehicles 
alhora també l’empresa adjudicatària no pot justificar l’adquisició d’aquests vehicles. 
Ens preocupa que s’hagi trigat dos anys a detectar aquest fet i que es detecti en la 
finalització del contracte, que això està bé i que ens sembla correcte el que es fa de no 



 

99 
 

pagar les dues factures, però que la valoració que se’n desprèn tampoc acaba 
d’arribar al cent per cent dels costos, és a dir, hi ha una valoració d’aquestes dues 
factures que no acaba d’arribar al cent per cent del que s’estima que l’empresa 
aquesta ha deixat d’invertir. Si li poden traslladar al regidor i que ens ho pugui 
contestar. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Calvo. Senyora 
Maria Àngels... 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Bé, sí que és cert que 
fa jo crec que un mes o així l’Oficina Antifrau ens va requerir tots els contractes de 
serveis respecte als anys 2011 fins al 2015, tots, de qualsevol import, perquè vàrem 
trucar preguntant-ho i ens van dir per qualsevol import, d’aquests quatre anys. 
Bé, això és col·lapsar l’Ajuntament de Girona perquè, clar, tots els contractes de 
serveis durant quatre anys és molt complicat amb el període que ells ens ho 
demanaven. Llavors nosaltres els hem dit que, bé, que ja aniríem enviant-los, però que 
nosaltres no podem fer-ho en el termini que ells ens han indicat i, per tant, el que fem 
és demanar una pròrroga per tal d’anar-los enviant. Vàrem demanar si podia ser any 
per any i que quan tinguéssim un any els l’enviaríem. Perquè, és clar, com vostès 
poden comprendre, tenim moltíssims d’expedients de contractes de servei respecte..., i 
no és a partir d’una quantia concreta, sinó a partir de qualsevol quantia. 
Llavors l’Ajuntament ha de tenir molts treballadors treballant-hi, però també cal dir que 
ha de treballar per al dia a dia de l’Ajuntament i no podem col·lapsar tot l’Ajuntament 
dient que només treballin per això, per enviar aquests expedients, bé, aquestes 
certificacions. I, per tant, per això demanem una pròrroga. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Planas. Senyora 
Roca... 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, 
nosaltres hem trobat un decret amb relació a l’exposició Girona Plató per valor de 
vuitanta mil euros, una exposició que es farà a la Casa Pastors. Entenem que 
segurament és un element més que, juntament amb aquest nou festival sobre sèries 
que hi haurà i el rodatge de Joc de Trons, va en el sentit d’afermar l’atractiu 
audiovisual de Girona. Però voldríem demanar exactament aquesta relació entre 
aquesta exposició i el nou festival amb Joc de Trons i demanar també com estan tots 
aquests temes. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Roca. Senyor 
Ribas... 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Evidentment els 
convocaré i parlarem de tots els temes, evidentment interessaria, perquè primer de tot 
és una preestrena d’una sèrie i preferiríem..., vostè ho entendrà perfectament, que hi 
han coses que hem de comentar en altres llocs i ho hem de treballar en altres llocs. 
Evidentment comentar el que és el decret, la despesa on va, li puc explicar tot, però li 
pregaria una certa discreció en un àmbit tan..., jo crec que transcendental i important 
com és per a la ciutat de Girona, doncs, uns determinats actes que en breu es 
realitzaran. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Ribas. 
18. PRECS I PREGUNTES 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Doncs passaríem a l’apartat de 
precs i preguntes. Si m’ho permeten, un aclariment, a mesura que vagin fent les 
preguntes, diguem-ne, cada regidor responsable de la regidoria a la qual vagi dirigida 
la pregunta en prendrà nota i després cada regidor la respondrà en bateria. Gràcies. 
Qui comença? Senyora Veray? 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): A veure, jo li he de dir que les preguntes que 
tenia eren per al senyor Alcalà, el senyor Alcalà no hi és i, per tant, jo prefereixo no fer-
les i ja parlaré amb ell directament quan es recuperi. No són urgents i crec que tampoc 
cal forçar la màquina avui. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Veray. Més 
preguntes? Senyora Paneque? No. Gràcies. Endavant. (Veus de fons.) Endavant. 
Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. Hem 
tingut coneixement per part de veïns i veïnes del barri de la Creueta de l’estat degradat 
i lamentable que es troben les seves «vivendes», algunes d’elles amb els balcons 
apuntalats, el risc de caure. Això contrasta amb les magnífiques instal·lacions de 
l’entorn, part d’elles de gestió privada, del Parc Tecnològic de la UdG, que s’ha 
finançat amb diners públics. Abans de lamentar cap desgràcia, que sigui massa tard, 
demanem a l’equip de govern de l’Ajuntament de Girona que faci un estudi tècnic de 
l’estat de les diverses «vivendes» de blocs dels pisos del barri i convoqui els afectats i 
afectades en una reunió per posar solució. 
El dia 29 de setembre, un any més, es torna a celebrar el Dia sense cotxes, no obstant 
això, les més de sis-centes ciutats que participen en aquella iniciativa seguiran plenes 
d’automòbils i això és ( . . . )  manera perquè s’ha renunciat a limitar el trànsit 
automòbil i a organitzar la mobilitat urbana basant-se en el transport públic i en els 
mitjans ( . . . )  no utilitzats. Entretant les ciutats continuarem patint conseqüències: la 
pèrdua de salut, qualitat de vida, que genera la mobilitat basada en el cotxe. El Dia 
sense cotxe és una convocatòria d’àmbit internacional i cal plantejar-la en una jornada 
educativa ( . . . ) que puguin assajar diferents formes, organitzar les mobilitats..., de 
l’ús de tant de cotxe, els serveis educatius, La Caseta ha promogut activitats escolars 
en aquesta línia. El Dia sense cotxe ha de ser una jornada que freni la política de 
mobilitat destinada a afavorir la circulació dels cotxes com a principal mode de 
transport metropolità a la nostra ciutat. Per tot això, exposem la següent pregunta: 
quan es podrà fer a Girona el primer Dia sense cotxes en aquesta línia? 
Després una pregunta dels veïns del barri de Campdorà. Tenen els contenidors 
d’escombraries, bé, de la recollida selectiva i tal, que accedir-hi ells ho tenen una mica 
complicat perquè estan mig..., com dir? Em van explicar que tenen d’entrar com a 
dintre d’un camp i la gent sobretot gran ho té molt complicat d’accedir-hi. Si es podria 
mirar i arreglar alguna cosa al respecte. 
I després una altra queixa que resulta que a Girona hi han diferents llicències de taxis 
adaptats per a la gent que té discapacitats i es troben que quan demanen el servei 
d’un d’aquests taxis es veu que no estan operatius per Girona perquè han anat a fer 
algun servei d’alguna mútua o alguna cosa i la gent s’ha de buscar la vida d’una altra 
manera. A veure si podríem buscar una solució perquè sempre n’hi hagués algun 
circulant per aquí Girona. 
Gràcies. 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyor alcalde. A veure, un 
prec. El Ple és la màxima expressió de la democràcia representativa en l’àmbit local, 
les mocions aprovades esdevenen en autèntics mandats dirigits a l’executiu local, qui 
a partir d’aquell moment té l’obligació de portar-les a terme amb la màxima diligència 
possible. El conjunt de mocions són molt diverses i tenen unes implicacions molt 
diferents a l’hora de ser portades a terme complint el mandat del Ple. Per aquest 
motiu, considerem necessari que el Ple municipal, òrgan que ha pres i ha assumit 
aquests acords sigui informat de les actuacions realitzades per part de l’executiu 
municipal a l’hora de donar compliment als mandats rebuts. En aquests moments, els 
grups de l’oposició no disposem d’informació directa i puntual de la posta en marxa de 
les mocions i propostes aprovades del Ple, ni del seu grau de compliment, ni dels 
terminis d’execució de les mateixes. Per tant, proposem la creació d’una comissió de 
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seguiment de mocions aprovades i posem com a exemple que ja funciona la de Santa 
Coloma de Gramenet. 
Bé, després, un prec o una pregunta. La nostra pregunta és quan tindrem el nou 
Reglament de règim interior de mercats de marxants. El Departament d’Empresa i 
Ocupació va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb data 16 de 
juliol de 2015, el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària de mercats 
de marxants pel que es donava un termini màxim d’un any a comptar des de la data de 
publicació per adaptar l’ordenança municipal al decret. Per tant, ara és el moment per 
aprofitar-ho, ja que cal aquesta adaptació abans de la data esmentada, o sigui, com a 
màxim, el 14 de juliol, i per dinamitzar els mercats amb el consens de totes les parts 
actores. 
Després, la pregunta. A la Comissió d’Hisenda i Règim Interior, se’ns va informar de la 
modificació de la plantilla per a l’exercici d’aquest any al·legant necessitats 
estructurals. Aquesta consistia en la incorporació de dues persones tècniques: una, a 
sistemes i tecnologies, que hem aprovat avui, i l’altra, als serveis socials, concretament 
en els serveis bàsics d’atenció social. Aquesta darrera, la dels serveis socials, s’ha 
retirat i no entenem el motiu, ja que ens va semblar totalment justificada pel volum de 
feina que ens consta que tenen en els serveis socials. La nostra pregunta, doncs, és 
quina motivació els ha portat de retirar la incorporació d’aquesta persona perquè ho 
aprovéssim avui en el Ple. 
I després, un prec, sobre la Girocleta. Segons la web de l’Ajuntament, ens podem 
moure en Girocleta cada dia, 365 dies l’any i la disposició és de sis hores del matí a la 
una de la nit. Però els caps de setmana no es fa la reposició i els usuaris es troben 
sovint que no tenen lloc on aparcar la bicicleta, o bé perquè el pàrquing és ple, o 
perquè no troben bicicletes disponibles. Per tant, el nostre prec és que se solucioni 
aquesta mancança el més aviat possible i donem uns millors serveis als usuaris 
d’aquest transport. 
Gràcies. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Després de percebre i de saber que 
s’havia fet una celebració i un regal a tot el cos del voluntariat, diguéssim, voluntariat..., 
ara no em sortirà el nom, el civil, el voluntariat de protecció civil, i tenint en compte que 
a la ciutat de Girona hi ha més de cent entitats que fan voluntariat i en la línia de la 
pregunta anterior de la Laia Pèlach, en què expressava si tots els treballadors de 
l’Ajuntament tindrien també els mateixos drets i les mateixes celebracions que els 
membres de la Policia Municipal, ens agradaria saber si hi ha prevista alguna acció de 
condecoració i celebració del voluntariat a la ciutat, més enllà del Dia del voluntariat i 
del que es fa, que ja es fa, diguéssim, si l’Ajuntament, l’equip de govern, ho pensa fer 
amb cada una de les entitats que fan voluntariat a la ciutat perquè entenem que totes 
fan un bon servei. Aquest era un prec. 
La segona és una pregunta. Senzill, qui i com fa servir l’Auditori gratuïtament? 
Nosaltres, diguéssim, vam poder veure que pel Congrés de caps de policia municipal 
de Catalunya l’Ajuntament, l’equip de govern, va decidir que l’organització no pagués 
l’esdeveniment, el que és el lloguer de l’espai, i se’ls va cedir gratuïtament, 
organització que per cert és una organització relacionada amb una trama una mica 
fosca a la comunitat de Madrid. Però ens agradaria saber, perquè ho hem preguntat i 
encara no hem tingut resposta, qui, quan, diguéssim, i quantes vegades l’any 
l’Ajuntament proporciona gratis el lloguer de l’Auditori. 
La tercera, ens agradaria saber –és un prec– que l’Ajuntament s’afegeixi a la jornada 
Let’s Clean Europe, que va al voltant d’aconseguir una jornada sense bosses de 
plàstic i de conscienciació al voltant de la necessitat de reduir completament l’ús de 
bosses de plàstic a la nostra ciutat. 
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La quarta és una pregunta per saber si s’ha avançat en el prec que la senyora 
Muradàs va acceptar i el senyor Ribas també, en l’últim Ple, al voltant de les papereres 
de reciclatge a les escoles. Ens agradaria saber si durant aquestes quatre setmanes 
s’ha fet algun tipus d’avanç. 
La cinquena. Com sabeu, és un prec d’estudi de futurs agermanaments amb pobles o 
ciutats que viuen actualment situacions dures a causa, doncs, dels conflictes polítics i 
bèl·lics en què es troben. En aquest sentit, Girona ha fet agermanaments amb el 
Sàhara, amb poblacions de Cuba, i totes des d’una perspectiva de cooperació. I 
entenem que ara mateix, per exemple, doncs les ciutats kurdes podrien ser un espai 
de treball, o d’altres, que n’hi ha moltes perquè l’Ajuntament renovi aquesta aposta de 
cooperació i de solidaritat amb projectes que impulsin amb entitats d’aquí i entitats 
d’allà, i per això a nosaltres també ens arribat una proposta perquè alguna ciutat 
ucraïnesa pogués també estudiar-se com a possibilitat. 
I l’última és una pregunta que ens han fet arribar, de fet, no és una pregunta, és un 
prec que ens han fet arribar diversos veïns del barri de Fontajau al voltant d’un obrador 
de pa que hi ha que genera moltíssimes molèsties i que està impossibilitant dormir a 
infants i a molta gent treballadora d’aquell bloc d’edificis. Un prec perquè garantim des 
de l’Ajuntament que tothom pugui descansar a les nits i saber quines accions s’han fet 
i si se’n faran de noves. 
Gràcies. 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Un primer prec per demanar que 
s’incorporin en els precs de condicions per a la contractació externa l’obligació de 
l’empresa de sotmetre’s a mediació i arbitratge en cas de conflictes amb clients i/o 
usuaris. O sigui, hi ha una possibilitat, diguéssim, que tenen les empreses, és de 
sotmetre’s a aquesta mediació i arbitratge, és un compromís que adquireixen les 
empreses. Llavors nosaltres ho volíem demanar, ens sembla que és una línia de 
treball molt interessant a l’hora d’oferir garanties, diguéssim, cap als clients i usuaris 
quan hi ha conflicte. Això ho treballen molt des de l’Oficina de Consum i, per tant, 
poder seria en col·laboració amb ells, doncs demanar que en els plecs de condicions 
s’incorpori, diguéssim, aquesta condició per a les empreses que vulguin subscriure 
contractes amb l’Ajuntament de Girona, el fet de sotmetre’s a aquesta mediació. 
Un altre prec és amb relació..., hi ha un conflicte que entenem que s’ha mig resolt, 
diguéssim, que és que a les ordenances vam preveure uns canvis, una millora per a 
les famílies nombroses, en el cas dels preus del servei d’esports, i llavors això s’havia 
de començar a aplicar. Unes millores a les ordenances en el servei d’esports, sí?, per 
a famílies nombroses. Això entenem que s’havia de començar a aplicar, però les 
famílies no han rebut aquesta informació i nosaltres demanem, quan hi hagin canvis 
que beneficiïn les famílies, que si us plau se’ls faci arribar un correu electrònic 
informant. En aquest cas, entenem que és molt fàcil, perquè veient el cens podies 
detectar perfectament aquelles famílies que, com a mínim, intuïes que podien estar en 
aquest supòsit, perquè com que tenen un carnet cadascun dels seus fills, doncs 
aquella que tenia més de tres fills amb el carnet podies intuir que estava en aquest 
supòsit. I, per tant, enviar un correu dient: «Existeix aquesta nova modificació, si voleu 
acollir-vos-hi, doncs heu de fer les següents gestions.» Vull dir, hi ha el correu, tenen 
normalment, aquestes famílies, un correu a disposició a través del qual reben 
informació dels serveis. Per tant, doncs és a partir d’aquest cas concret, però 
generalitzar-ho també a altres situacions, no esperar que sigui només la família, sinó 
informant també. 
Llavors també s’ha fet un treball i s’ha parlat ja algunes vegades aquí des del Consell 
de Cooperació pel tema que ja que Girona es considera i vol treballar perquè sigui una 
ciutat de pau, doncs demanar que no hi hagi la presència de l’exèrcit a l’ExpoJove. 
Això ha tingut un recorregut molt limitat, aquest ExpoJove..., doncs hi ha una 
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participació important de part del departament, el departament al·lega, diguéssim, que 
és Fira de Girona, una entitat privada, i que, per tant, la decisió recau sobre aquesta 
entitat. Entenem que aquest és un camí que costarà avançar, però sí que, com a 
Ajuntament de Girona, nosaltres entenem que els nostres joves no poden..., no 
voldríem que assistissin, diguéssim, a una fira on hi ha aquesta presència i on es 
fomenta, per tant, el bel·licisme. I, per tant, demanem que no es promogui, des de 
l’Ajuntament de Girona, l’assistència dels joves dels instituts de la ciutat a aquesta fira. 
També demanem..., hi va haver un cas el darrer curs d’LGTBIfòbia en un institut de 
Girona. En aquell moment, sí, vam treure el tema, vam parlar de... I llavors jo sé que 
em va respondre que al començar el curs tenien una comissió de conflictivitat que 
parlaria d’aquest tema. És saber, doncs, si s’ha avançat, si s’ha tractat aquest tema en 
aquesta comissió o si s’ha fet alguna cosa més en aquest cas. Perquè també, doncs, 
en darrers plens es van portar o van fer em penso al final una declaració institucional 
sobre el tema de la LGTBIfòbia i, per tant, em sembla oportú també que avancem en 
els casos concrets que tenim a la nostra ciutat. 
Llavors, sobre les hortes de Santa Eugènia, dos precs i una pregunta. Precs que 
demanen els veïns de les hortes que es mantingui una neteja a la zona constant i 
sobretot no només també d’aquelles finques que són de l’Ajuntament, sinó que hi han 
finques que són privades que no estan, diguéssim, complint la seva obligació de 
mantenir net. Llavors demanem que se’ls requereixi aquesta neteja, com hem vist pels 
decrets que sí que es fa en altres solars, hi han solars que realment estan molt 
deixats, l’herba està crescuda, estan plens de deixalles, i això provoca una sèrie de 
molèsties. 
I aquí va l’altre prec, una de les molèsties que provoca és el fet que, com bé sap 
l’actual regidor de sostenibilitat, a les hortes hi ha un problema important amb el tema 
del mosquit tigre, i llavors aquest mal estat promou que el problema del mosquit tigre 
s’agreugi. I llavors, per tant, un altre prec seria demanar que passi la màquina 
aplanadora per aixafar els túnels –creiem que s’ha fet en altres ocasions– dels crancs 
de riu que provoquen que traspassi l’aigua i això genera, diguéssim, una mena 
d’aiguamolls que facilita l’existència del mosquit tigre. 
I, en aquest sentit, doncs preguntar també s’hi ha previst algun tipus d’acció de 
prevenció del mosquit tigre veient, diguéssim, el bon temps que ha fet aquest hivern i 
no sé si ara vindrà el fred o, al contrari, ja començarà a venir el bon temps com en 
teoria tocaria i, per tant, és important que des de ja es prevegi la prevenció del mosquit 
tigre i es comencin a realitzar accions. Llavors, si hi ha alguna cosa prevista. 
Finalment, sobre joventut, ens agradaria saber com és que encara no està obert el 
servei juvenil previst a Can Gibert, que jo em semblava que ja havia d’estar obert, 
doncs encara no està obert. I, bé, preguntar com és, què ha passat que encara no 
estigui obert aquest servei. Llavors també preguntar si es repetirà..., en el moment 
vam entendre que es preveia que hi hagués una gestió mixta, una mica seguint el que 
s’havia fet en el cas dels Químics, una gestió mixta entre serveis socials i joventut i dir 
si es preveu aquesta gestió i quins recursos es preveu destinar-hi, perquè l’àrea de 
joventut actual la veritat és que està molt limitada. I, bé, preguntar una mica si es 
preveu que tingui recursos extres per assumir aquesta gestió mixta, si és el que està 
previst. Entenem, per exemple, que fa poc, precisament, hi ha hagut alguns conflictes 
amb joves a la zona de la frontissa, que a més a més llavors es van traslladar a la 
biblioteca de la Marfà, o a la zona de la Marfà, llavors disposar d’aquest espai creiem 
que seria molt positiu per treballar i per fer un treball preventiu amb tots aquests joves. 
I llavors també, en la línia de joventut, preguntar si el Consell de Joventut que ja en 
algunes ocasions han dit que preveuen començar a tirar endavant, si es preveu 
comptar amb entitats juvenils per definir-lo, perquè en algun moment van dir que volien 
seguir la tendència del Consell d’Infància. Llavors, bé, saber una mica quina és la 



 

104 
 

previsió, perquè nosaltres entenem que les entitats juvenils també haurien de tenir-hi 
un paper important, i preguntar a veure si es preveu aquest paper i si s’ha fet algun 
pas ja en aquest sentit de contactar amb entitats juvenils. 
Ja està. Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Pèlach. Algú 
més? 
Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Gràcies, senyor alcalde. La primera pregunta és 
amb relació al recent debat que va haver-hi en el barri de la Devesa, a dintre del parc. 
Va haver-hi un debat en què el regidor Ribas, que té l’assignació del Pla especial de la 
Devesa, es va comprometre a tirar endavant una sèrie d’actuacions amb caràcter 
urgent i voldríem saber en quin estat es troben aquestes actuacions. 
De la mateixa manera que també voldríem saber la resta de mesures que estaven 
incloses en el pla de xoc, un pla de xoc fruit d’un acord entre el nostre grup i el Govern, 
doncs també voldríem saber exactament en quin punt es troben a dia d’avui per anar-
ho seguint, ja que era un pla de xoc urgent. Ens agradaria saber si aquesta urgència 
encara es manté. 
En un altre ordre de coses, aquest grup i per contra del que es diu sovint, amb ganes 
d’acordar coses, vam aprovar uns pressupostos en què es preveia l’augment de la 
partida de les beques Kreas. Aquestes beques van doblar la seva partida de cinquanta 
a cent mil euros. I és una convocatòria, aquesta de cultura –també m’imagino que em 
respondrà el senyor Ribas–, que en els anteriors anys, per exemple, l’any passat, la 
convocatòria finalitzava el 21 de març. Aquest any 2016, doncs estem a punt d’arribar 
al termini de finalització de l’any passat i ni tan sols s’ha convocat. I, per tant, voldríem 
saber en quina situació es troba aquesta convocatòria que és esperada per bona part 
del teixit de creadors artístics de la ciutat. 
També hem sigut coneixedors que el local d’Escudella Solidària del qual l’Ajuntament 
hi col·labora econòmicament, van haver d’anar a judici i, pel que ens ha arribat, 
sembla que la sentència és negativa als seus interessos. Voldríem saber, l’Ajuntament, 
quines actuacions emprendrà per tal de mantenir la col·laboració de forma efectiva i 
per tal que aquest local pugui seguir acollint l’activitat que duu a terme en el barri de 
Santa Eugènia. 
Una altra qüestió que ja s’està convertint en un clàssic té a veure amb el portal de la 
transparència d’aquest Ajuntament. Ja sé que ha sortit anteriorment a escena, però, en 
aquest cas, la pregunta anava amb relació a saber si es posarà la informació que se’ns 
va requerir als càrrecs electes abans de final d’any per fer-la pública, la declaració de 
béns i interessos. I també perquè s’arregli un enllaç que, a dia d’avui, encara no 
funciona, tot i que sí que es van actualitzar les dades, l’enllaç s’hagués trencat i quan 
vas del portal de Govern Obert al portal de la transparència, aquest enllaç segueix 
fallant. Per tant, ja és un clàssic, això, de la secció de preguntes. 
Un altra qüestió finalment, per part meva té a veure amb una denúncia que ha 
presentat Esfune a l’Ajuntament a través d’una instància i que té a veure amb un debat 
que la CUP ens va portar aquí a Ple a través d’una moció, amb relació a l’ordenança 
de serveis funeraris que aquest Ajuntament manté vigent a pesar que contradiu –
contravé– la directiva europea de serveis, la llei espanyola, la llei catalana. Per tant, 
voldríem saber com donarà resposta a aquesta petició que li ha fet l’associació i, 
alhora, que se’ns informi de quines mesures es prendran amb relació a l’ordenança de 
serveis funeraris. 
Moltes gràcies. Ai, perdó, una última pregunta que era reiterativa amb relació al que 
comentava abans la regidora Pèlach. Té a veure, en aquest cas, amb el senyor 
alcalde, que suposo que ens podrà explicar aquell mateix compromís que va prendre 
en el Consell Municipal de Solidaritat, que se li demanava per acord del consell 
municipal que es pogués fer una reunió amb els organismes que estan al darrere de 
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l’organització de la fira ExpoJove per tal que l’exèrcit deixi de ser-hi present. L’acord 
del consell municipal era que es pogués realitzar aquesta reunió i encara no sabem a 
dia d’avui en quina situació es troba per tal que ells hi puguin assistir bàsicament, no 
per tal de cap altra cosa, simplement la demanda que feien era poder tenir aquesta 
reunió i portem mesos, i mesos, i mesos i no hi ha manera que això es pugui 
desencallar. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Terés. Senyor 
Albertí... 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyor alcalde. El mes d’abril de 
l’any 2012, l’equip de govern d’aquest consistori iniciava l’estudi de la reforma del 
passeig Canalejas. El 29 de juny del mateix any, la premsa publicava la notícia de 
l’inici del redactat d’aquest projecte indicant que les obres es podien fer al llarg de l’any 
2013 amb un cost aproximat d’uns 650.000 euros. El 8 de gener de 2013, ens 
presentava el projecte el regidor d’urbanisme d’aquell consistori, el senyor Carles 
Ribas, conjuntament amb l’alcalde de la ciutat, llavors el senyor Puigdemont. En la 
roda de premsa s’anunciava que es volia convertir el passeig en una entrada al Barri 
Vell i un mirador sobre l’Onyar. Doncs bé, estem al març de 2016 i, després de gairebé 
quatre anys, encara no s’ha realitzat cap de les obres previstes. Per tant, voldria 
conèixer quin és l’estat d’aquest projecte tan demanat per tots els veïns com la resta 
de ciutadans de Girona, ja que en l’actualitat aquest indret no presenta un estat gaire 
lluït, tot i ser, això sí, la porta d’entrada a la ciutat d’un gran nombre de turistes que 
deixen els vehicles al Passeig de la Copa. 
Una segona pregunta és referent als pressupostos participats. S’ha iniciat per quart 
any el projecte de pressupostos participats, per segon any hi haurà dos mecanismes 
de votació: el presencial i el telemàtic. L’any passat vàrem votar a través d’eines 
telemàtiques un total de 2.621 persones. Bé, és una dada bona, però el problema rau 
en el cost del sistema. Aquest any el pressupost de gestió de la plataforma de vot 
electrònic és de 35.000 euros, quantitat similar a la de l’any passat, per tant, una 
simple divisió, una operació matemàtica molt simple, ens permet calcular que el preu 
de cadascun dels vots emesos és de 13,36 euros, cada vot que es va emetre, 13,36 
euros. Considerem que tot i que el que sigui facilitar la cerca de l’opinió del ciutadà és 
bo, però no a qualsevol preu i, a més, si la quantitat destinada a l’aplicatiu informàtic 
és similar a la que es destina a alguns dels barris gironins. Per tant, volíem conèixer si 
es pensa cercar algun mecanisme que minimitzi aquest cost. 
I finalment, una darrera pregunta, en el barri de Montilivi i concretament en els pisos de 
Girona per Girona, hi ha un solar públic en mal estat i estan a l’espera de l’execució 
del projecte de reurbanització. Actualment, a causa del mur de contenció d’aquest 
solar, el carrer ha esdevingut molt estret i és compartit i sense vorera entre vianants, 
cotxes i bicicletes. Volem conèixer en quin estat es troba el pla d’execució del projecte 
i afegeixo que, si mal no recordo, crec que hi ha una partida pressupostada en el 
pressupost d’aquest any per a l’execució de l’obra. 
Moltes gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Senyor Calvo... 
Sr. Ricard Calvo i Pla (ERC-MES): Sí, dues preguntes curtes. Una, darrerament hem 
tingut diversos plens extraordinaris que cadascun d’ells s’ha fet en una hora i un dia 
diferent. Si ens poguessin explicar els criteris a l’hora de triar l’horari i el dia per fer els 
plens extraordinaris. Si és que hi és, un criteri concret. 
I el segon, la segona pregunta seria amb relació al fet que existeix una llei en què 
s’estableixen unes clàusules socials, tenim un protocol de l’Ajuntament de clàusules 
socials que es va dir que es convocaria la taula de contractació responsable, si això 
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està previst de convocar-se o no. I si hi ha algun posicionament més clar a l’hora 
d’aplicar els protocols de contractació responsable en tot allò que surti de l’Ajuntament. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Senyora Roca... 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies. Un prec i una pregunta. El 
prec és referent al Consell de les Arts de Girona, que al passar els anys cada vegada 
han anat perdent importància i nosaltres creiem que és un òrgan que pot ser molt útil 
per a la ciutat i per a l’Ajuntament en l’àmbit de la cultura. I el prec que fem és que el 
nou regidor responsable de cultura, doncs, que activi aquest Consell de les Arts de la 
ciutat. 
I la pregunta és saber com està exactament el Pla especial de Sant Narcís, no el Pla 
integral, sinó el Pla especial de Sant Narcís. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Roca. Per 
contestar les preguntes, senyor Cristóbal Sánchez, amb les que li hagin pogut afectar. 
Gràcies. 
Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Gràcies, senyor alcalde. A veure, 
respecte a joventut, és evident que en el Consell de Joventut encara no hem fet els 
passos perquè estem fent la..., ja us vam explicar fa quinze dies, bé, a l’anterior Ple, 
que estàvem preparant tota la diagnosi sobre el Pla local de joventut; la previsió és 
que s’aprovi el mes de juny. O sigui, nosaltres tenim un pla de govern que és evident 
que tot no ho podem fer en tres mesos i el Consell de Joventut és un dels temes que 
tenim previstos, el que passa que la posta en marxa, doncs, primer hem de fer el Pla 
local de joventut i després que tot en aquests moments estem fent, com dic, la 
diagnosi, i evidentment estem comptant amb la participació, comptem..., el que passa 
que estem fent tots els passos que no són senzills. Estem a la fase d’anàlisi de la 
realitat juvenil al municipi, que això s’ha de fer ben fet, la fase d’anàlisi de les polítiques 
locals de joventut, que tenim un programa informàtic, que és el SIAP Jove, en el qual 
entrem i fem una valoració, hem fet enquestes de les quals molts de vosaltres heu 
participat, farem la fase d’elaboració de la diagnosi, la fase de redacció del document 
base, la fase de contrast del document amb agents qualificats –i aquí hi seran totes les 
organitzacions juvenils– i la redacció del document final. O sigui, que el procés és lent, 
per això està previst que sigui el mes de juny que s’aprovi en un ple ordinari. 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Només comentar que, de fet, el que 
preguntava era aquest enfocament que se li donava, no era tant de termini, sinó 
l’enfocament que se li donava, si es comptava amb les entitats. 
Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): No, és evident que comptarem amb les 
entitats juvenils, està claríssim, és que és de calaix. 
Bé, sobre el servei de Can Gibert del Pla, en principi no és gestió mixta, és només de 
serveis socials i, bé, els recursos en principi jo no tinc coneixements de..., sé que hi ha 
hagut un problema de darrera hora en el sentit que no s’ha pogut inaugurar per uns 
problemes..., o sigui, hi ha hagut un problema, està pendent l’obertura per un problema 
que ha aparegut en la ( . . . ) de les obres. Un cop resolt aquest tema, en qüestió 
d’unes quatre setmanes, es podria procedir a l’obertura. Ara, no és una operació mixta 
de serveis socials i joventut, per tant, jo estic responent com a joventut i no és..., en 
aquest moment, no tinc coneixement de l’ús de l’espai. 
Sobre participació, és que..., jo sé si també intervinc sobre participació? Ai, sobre 
cooperació. Sobre el tema d’agermanaments del Kurdistan o Ucraïna, la proposta és 
evident que la farem a la Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació, és a dir, el 
dimarts, demà, tenim una altra comissió en la qual realment tot això s’està valorant. 
El tema de la presència d’un exèrcit a l’ExpoJove també demà us donarem informació 
sobre tots els moviments que estem fent per coordinar les agendes de totes les 
persones que han de venir, perquè, clar, ja havíem quedat que deia en Martí que hi 
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havia una reunió que no s’havia acabat de concretar, estem fent els passos, estem 
mirant de coordinar totes les agendes, sobretot dels organitzadors i dels membres de 
la Comissió Mixta, que farem una reunió. O sigui, aquesta reunió s’està gestionant i es 
posarà en marxa. 
Sobre el vot telemàtic, jo no sé si... No sé si hi ha alguna pregunta que em deixo..., em 
sembla que no. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Molt bé, senyor Sánchez. Senyor 
Ribas... 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyor alcalde. Respecte al Dia 
sense cotxes, indicar que és una qüestió que ja va sortir en el seu dia en el seu Ple i 
es va acordar que es tractaria a la Taula de Mobilitat, perquè era una qüestió que 
afectava la mobilitat justament de determinades persones que necessitaven ( . . . ) 
vehicle i és una qüestió que es va dir que es debatria a la mateixa Taula de Mobilitat. 
La reiteració aquí no motivarà que no es tracti en el lloc que es va acordar que es 
tractaria. 
Respecte als contenidors de Campdorà, contestarà la tinent d’alcalde Isabel Muradàs 
al respecte, quan li toqui. 
A l’Auditori..., respecte a la pregunta de l’Auditori de la gent que ha entrat gratuïtament, 
senyor Salellas, el que faré és posar per escrit, li faré un informe de la gent que ha 
accedit a l’Auditori, el que es cobra i els motius que fa que algú tingui bonificat o no 
bonificat. Evidentment ara de memòria m’és inviable tindre una relació de tota la gent 
en fa ús. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No era la gent, eren els criteris. Són 
coses diferents. 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Li transmetré els criteris i la forma de funcionar. 
Respecte al Let’s Clean Europe, indicar que és una més d’aquelles qüestions que 
voluntàriament s’hi pot adherir. Actualment l’Ajuntament de Girona està duent la tasca, 
igual que la resta de Catalunya, amb el tema del pla contra el plàstic, que va comportar 
que del 2007 fins al 2012 hi hagués una reducció d’un 57 per cent del plàstic a 
Catalunya. I, evidentment, ara el que estem treballant és també per ajudar 
conjuntament a Catalunya a fer que sigui una norma obligada que a partir d’ara s’hagi 
de comprar la bossa a tot arreu per generar menys plàstic. Ens ho mirarem. 
Compartim més el criteri d’anar cap a una norma que obligui i així limitem l’ús d’un 
element que evidentment contamina, amb això coincidim plenament, de totes 
maneres, participar en qualsevol entitat, sempre hi estem disposats i ho treballarem al 
respecte. 
Horts de Santa Eugènia. Home, és un tema tan delicat com complex, tan delicat com 
complex perquè evidentment es va netejant, és constant, evidentment haurem de..., si 
es demana que analitzem aquesta finca que ens han dit que és privada, que sembla 
que no s’hi actua, reforçarem en aquest camp com es fa a la resta de la ciutat. Sí 
indicar-li que amb el tema dels crancs no es fa amb aplanadora, a més, justament és 
un treball totalment diferent perquè es quasi manual, és un treball molt exhaustiu. 
Pensi que es van eliminar 2.500 crancs l’any passat i ara es tornarà a treballar al 
respecte. Però evidentment el que farem és activar tot el que sigui necessari a fi i 
efecte de millorar la situació. Quant a aplanar els terrenys per evitar l’acumulació 
d’aigua per al mosquit tigre, doncs mirarem a veure què hi podem fer al respecte per 
millorar-ho, perquè és una zona realment –la conec– molt afectada en aquest àmbit. I 
evidentment també es fa tot un seguiment d’actuacions respecte al mateix, que també 
ja els faré programa i els contestarem per escrit perquè tinguin el programa d’actuació 
respecte al mosquit tigre. Sembla que no em deixo res més de la CUP... 
Quant al senyor Terés, m’agrada que em faci aquesta pregunta, senyor Terés, perquè 
així me l’estalvio de contestar-li al seu Facebook i Twitter, en què subratllo més un to 
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més bel·ligerant que no pas constructiu, que a mi m’agradaria que fos diferent. Però, 
bé, el pla de xoc no és seu, el pla de xoc és col·laboració amb dos equips de govern 
que decideixen firmar-ho i que nosaltres anem molt més enllà del pla de xoc. ( . . . ) les 
actuacions són moltes, li podré fer una reflexió important, no sempre ( . . . ) els 
vehicles de la Devesa, evitar que hi entrin vehicles i persones que no hi haurien 
d’entrar, evidentment també en la línia del mòdul prefabricat, el lavabo, les tanques, 
millorar els accessos... Tot això és molt més enllà d’un pla de xoc amb el seu partit 
polític i el treball s’està realitzant i s’està fent. A partir d’aquí, ara s’iniciaran les obres, 
evidentment, concretes del pla de xoc i s’actuarà de conformitat amb el que es va 
quedar. Si vol, com sempre he dit i com sempre ha fet la seva portaveu, la porta està 
oberta per vindre a analitzar i comentar –mai he tancat la porta– i tal. Vull dir, si el que 
s’ha de fer és vindre al Facebook o, bé, al Ple a treure qüestions, doncs les treu; jo no 
tinc cap problema després a contestar-li. 
Quant a les beques Kreas, evidentment es convocaran ara aquest final de mes de 
març i estarà la gent convocada al respecte. 
Esfune no ha presentat cap denúncia. No ha presentat cap denúncia, sinó que ha 
demanat informació d’una successió/associació ( . . . ) de baixes. Home, és molt 
diferent demanar informació que presentar una denúncia. És el mateix de sempre, 
senyor Terés, les paraules a vegades tenen valor i llavors si vostè diu aquí que és la 
denúncia, i jo li tinc d’informar que no és una denúncia, que demanen informació..., 
home, és diferent, més que re perquè els conceptes i les paraules tenen el seu valor. I 
vostè el que anuncia aquí és una denúncia quan en realitat ha demanat informació. 
Clar, és que realment a mi em preocupa aquest concepte. 
El tema Canalejas. Evidentment, ho entenc, perquè com que no hi era la passada 
legislatura potser es va perdre un Ple important i era el fet que es va destinar el diner 
del Canalejas per resoldre una problemàtica de la reposició de la zona del tren d’alta 
velocitat. Això va motivar un canvi de partida, que es va aprovar aquí al Ple de 
l’Ajuntament de Girona, de la partida que teníem destinada justament a Canalejas per 
destinar-la a la zona del carrer Bisbe Sivilla, que va haver-hi una ampliació en aquella 
zona i es va haver de focalitzar l’entrada de diners en aquell àmbit per poder actuar 
perquè, en aquest cas, Adif i Foment van considerar que justament aquella zona no 
entrava o no la consideraven com a zona afectada. El compromís de l’alcalde 
Puigdemont en el seu moment era que es duria a terme aquesta obra i per això es va 
prioritzar la defensa d’uns veïns que estaven patint una situació des de feia molts anys 
i es va destinar aquella partida a aquell punt. I em sembla que no m’he deixat res més. 
Perdó, Maria Mercè, perdó, mil disculpes. Anava prenent nota al respecte..., em 
sembla que el que feia referència... (Veus de fons.) Sí, exacte, el Consell de les Arts. 
Es convocarà de manera immediata. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Ribas. 
Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Gràcies, alcalde. Amb relació a la 
pregunta dels veïns de Campdorà, efectivament, en una assemblea que vam fer allà, 
en el veïnat, hi va haver el compromís per banda del regidor Joan Alcalà de fer la 
plataforma perquè els veïns puguin accedir amb més facilitat als contenidors, però 
aquesta, diguéssim, realització d’aquesta plataforma vam fer-ho consensuadament 
amb el president de l’associació de veïns també i vam explicar que esperaríem a veure 
si la proposta de fer la recollida porta a porta, finalment, és o no acceptada per la 
majoria dels veïns. És clar, si aquesta proposta que s’està plantejant en aquest barri 
és acceptada, no té sentit fer aquesta inversió. En tot cas, el que vam dir és que 
depenia de si això s’allargava molt o no, el compromís hi és i, per tant, si s’allarga 
aquesta decisió, o el consens, o finalment no es fa, evidentment que es farà la 
plataforma. Aquesta era una qüestió. 
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Amb relació a les papereres a les escoles, sí, que això hem de parlar-ho amb l’Àrea de 
Sostenibilitat per posar-ho en marxa. Hem començat a fer-ho. Sí que hem començat a 
fer la campanya de recollida d’oli i, en tot cas, hi ha hagut escoles que..., alguna que 
s’hi ha afegit i altres que no ho han considerat oportú. Però queda pendent aquesta 
qüestió. 
Respecte al tema d’informar les famílies nombroses, em sembla una molt bona 
recomanació i, per tant, mirarem que es pugui fer un correu a les famílies per tal de 
poder informar d’aquesta millora que hi ha recollida en les ordenances. 
Respecte al cas de l’institut de l’LGTBIfòbia, no hem tingut..., i això és veritat que és la 
segona vegada que ho pregunteu, no hem tingut constància, almenys, de cap centre 
que ens ho hagi manifestat. La comissió de conflictivitat no s’ha reunit encara, no la 
convoca Educació, la convoca la Policia. Però, bé, en tot cas, jo ja he demanat que 
demà mateix preguntem a la persona a dins de la Policia que porta aquests temes que 
ens informi a veure si està al cas i, en tot cas, quan és la propera comissió de 
conflictivitat per poder preguntar a veure en quina situació està aquest cas, perquè 
evidentment, ni que sigui un, ens preocupa. Això, estic absolutament d’acord. 
I finalment, respecte al tema de la pujada de la Punta del Pi, informar, com bé ha dit el 
regidor, que hi ha una partida en el pressupost que recull, aproximadament comptem 
que serà un 50 per cent, perquè serà una obra de caràcter plurianual –ja es va aprovar 
d’aquesta manera– i, per tant, dins del pressupost del 2017 s’ha de recollir la finalitat 
del pressupost global per tal que es pugui fer al llarg del 2017. Això també vam 
informar en l’assemblea de veïns de Montilivi. 
Quant al projecte, això segurament la Marta podrà formar millor que jo. El projecte està 
pràcticament acabat, quedava fer una valoració per banda dels serveis tècnics. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Muradàs. 
Senyora Glòria Plana... 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, senyor alcalde. A veure, hi havia..., quant al 
tema de l’ordenança de reglament del mercat. Com bé ha dit la senyora Costa, el 14 
de juliol acaba el termini perquè els ajuntaments adaptin les seves ordenances o el 
seu reglament dels mercats a la nova normativa aprovada, bé, a la directiva europea i 
al decret de la Generalitat aprovat el juliol passat. 
He anat explicant al llarg d’aquests mesos..., bé, perquè al setembre vaig anar 
explicant-ho a les informatives, el procés que estem seguint per portar a terme aquesta 
modificació de reglament. En primer lloc, va quedar parat en el sentit que havien 
d’encaixar-ho a dintre del Pla de xoc de la Devesa, després estàvem esperant 
l’informe jurídic, que ara ja ha passat el filtre de legalitat de serveis jurídics i també de 
la Federació de Municipis, que havíem demanat unes quantes consultes referents al 
fet que part adaptar-se a la normativa legal també intentar adaptar-lo a la realitat que 
tenim ara al mercat, l’ordenança és de fa molts anys i, per tant, ara l’hem d’adaptar 
també a la realitat que ens toca viure quant al mercat. I hem parlat amb les 
associacions de marxants. I, com vaig informar en aquesta passada informativa, ara ja 
a partir d’aquesta setmana, de la setmana que ve, començarem a parlar per explicar-
vos-ho als grups municipals. Per tant, esperem que ho pugui portar a l’aprovació del 
Ple el proper Ple d’abril, el mes que ve. 
Llavors afegir al que ha dit el regidor Ribas, per part de l’Auditori, a la consulta que ens 
feia el senyor Lluc Salellas en referència a l’Auditori i la cessió d’espais, dir-li que, és 
clar, la part d’Auditori que més es cedeix és per a «events», per a jornades que se 
cedeix aquest espai. Llavors el que fem és tant per part de l’Ajuntament com per part 
dels patrons o per mecenes, ells tenen uns espais per cedir a canvi del mecenatge que 
fan o a canvi de la subvenció que podem treure per part d’ells. Llavors, nosaltres tenim 
uns usos, unes cessions gratuïtes que en funció de l’entitat que ho demana o bé de 
l’impacte, tant social com econòmic o etcètera, que representa per a la ciutat de 
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Girona, es cedeixen aquests espais. Ara, penso que... (Veus de fons.) El nombre 
d’usos? Com ha dit bé el regidor Carles Ribas, doncs us els passarem, el llistat. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: En tot cas, senyor Salellas, 
respecte als voluntaris de protecció civil, no em consta que se’ls hagi fet cap regal, 
simplement se’ls ha equipat tal com la Generalitat preveu que tinguin d’equipament els 
voluntaris de protecció civil. L’Ajuntament té responsabilitat de tindre organitzat un 
grup de voluntaris de protecció civil i, per tant, se’ls ha d’equipar d’acord a allò que 
garanteixi la seva seguretat, la seva visibilitat, etcètera. 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Un matís, és que parlàvem d’un 
premi que sí que se’ls va donar i llavors el que es demanava és que es donés un premi 
també a totes les entitats. És que a vegades, en d’intercanvi de preguntes, de veritat 
que nosaltres amb unes preguntes i llavors se’ns contesten coses que no... Nosaltres 
parlàvem d’un premi que es va adonar, d’una condecoració i sí que es va donar. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Nosaltres no, des dels serveis 
socials que és el que té la responsabilitat de l’organització d’aquest servei, no. En tot 
cas, vostè es deu referir que a la festa de la Policia Municipal se’ls va fer un 
reconeixement que se’ls va entregar un premi. Seria això, no? Però vull dir... 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): La Policia Municipal depèn de 
l’Ajuntament, no? No és com si fos algun cos... 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: En tot cas, totes les qüestions que 
afecten el senyor Alcalà, atès que no hi és aquí, se’ls contestarà per... 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): És que, senyor Berloso, vostè ha 
negat que s’hagués donat un premi a... 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Escolti, jo no he negat res, he dit 
que des del servei de protecció civil que correspon en aquest moment, doncs, a 
serveis socials, no se’ls ha fet cap regal, simplement se’ls ha equipat d’acord amb la 
normativa que els voluntaris de protecció civil tenen d’estar equipats. 
Dit això, senyora Pèlach, també respecte, diguem-ne, a la problemàtica que hi ha a la 
frontissa, és cert. Ara, tenim de tindre en compte que allà tant hi han criatures de 
Girona com de Salt, ja va haver-hi una previsió del PEI, que disposa de noranta mil 
euros, en el qual hi han tres taules, hi ha una tercera taula que és on totes les noves 
propostes o les noves experiències, està contemplat, que hi havia una quantitat que 
havia reservat en aquesta taula, una quantitat per poder contractar per sis mesos un 
educador, animador d’aquella zona. Des de la taula se’ns va demanar que féssim 
l’esforç atès que hi havien altres necessitats, etcètera, i a la junta de govern, perdó, a 
la reunió de govern passat vàrem decidir que trobaríem vuit mil euros i que se’ls 
facilitaria aquests vuit mil euros perquè es pogués contractar aquest educador o 
animador. 
Respecte al que ha explicat el senyor Cristóbal d’aquest nou centre obert per a 
mainada i tal, veritablement estem esperant que en aquell edifici on hi ha el CDA que 
falta ben poc, en tot cas, la senyora Madrenas podrà contestar-ho, perquè es pugui 
inaugurar. Hi ha una petita qüestió econòmica i que després i és traslladar i ampliar 
l’existent amb més places. 
Respecte, senyor Terés, a la qüestió del local d’Escudella Solidària. A Escudella 
Solidària se’l va ajudar a l’inici en el projecte que era per Escudella Solidària. Llavors, 
com a entitat del barri de Santa Eugènia, dintre del programa aquest del PEC, de les 
taules del PEC, també se’ls va ajudar, i des de pressupostos participats també se’ls ha 
ajudat. Si ens pregunta aquesta any, doncs, hi ha un pressupost específic per a 
d’Escudella Solidària, de moment no està previst. 
I llavors, en tot cas, no sé si ha quedat pendent per banda..., la qüestió que també ha 
preguntat de cooperació, de la Fira, dels militars i tot això, en tot cas, el senyor 
Cristóbal se’n va fer càrrec ara últimament, sabrà com està aquesta qüestió. 
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Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Això de la Fira? (Veus de fons.) 
ExpoJove, vol dir? (Veus de fons.) Ja ho he dit abans, que està en mans de..., ho torno 
a repetir, la Comissió Municipal de Solidaritat i Cooperació que demà fem precisament 
un plenari en el qual donarem, bé, explicarem la gestions que estem fent perquè estem 
intentant lligar les agendes dels organitzadors, que en principi és el Departament 
d’Ensenyament, la Fira i els membres de la comissió de seguiment, que demà en 
concret el que farem és fixar el contingut del que nosaltres anem a presentar als 
organitzadors, que és aquesta petició que l’exèrcit..., que ens expliquin a veure per 
quina raó en una exposició d’aquest tipus, doncs hi ha la presència de l’exèrcit. 
Els farem arribar aquesta proposta i, en tot cas, tindrem una comissió i una reunió i 
valorarem a veure on arribem i quin acord emprenem, però això serà el plenari de 
demà, els donarem més informació. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyor Cristóbal. 
Sra. Marta Madrenas i Mir (CiU): Gràcies, alcalde. Referent als habitatges de la 
Creueta, és un tema recurrent, és veritat, és molt complex, ara l’hem tornat a 
reprendre des d’urbanisme, s’han d’analitzar molts aspectes diferents, des de jurídics, 
socials i econòmics, etcètera. Com els comentava, ara ho hem tornat a reprendre a 
veure si som capaços entre tots de trobar una solució satisfactòria, que serà difícil i 
complicada. Però tan bon punt hàgim fet aquesta primera anàlisi en profunditat, els 
explicarem a tots vostès on estem i cap a quina estratègia creiem que hem de seguir 
per resoldre el problema que s’està produint allà, que efectivament s’està produint. 
Referent a l’obrador de pa que ha esmentat el senyor Salellas, efectivament, allà vam 
rebre una sèrie de queixes, en un primer moment fins i tot diverses signatures, ara 
sembla que ja s’ha anat reduint molt, però és igual, la qüestió és que ningú ha de patir 
una contaminació acústica excessiva o il·legal, diguéssim. Es produïa, aquesta 
contaminació acústica excessiva, tant a l’interior com a l’exterior de la mateixa activitat. 
Respecte a l’exterior, era perquè acudien moltes furgonetes i evidentment tractant-se 
d’un forn de pa i de..., ara me surt «bolleria», de... (veus de fons), fleca, disculpin, 
doncs tractant-se d’aquest tipus d’activitats, evidentment els transports eren a altes 
hores de la matinada i realment això podia molestar bastant el veïnatge. I més tenint 
en compte que és un carrer amb contaminació acústica mínima i, per tant, com tampoc 
gairebé no passen cotxes, no hi ha gairebé persones, ni vianants, doncs el mínim 
soroll crea molta sensació de contaminació acústica greu, tot i que no era, però la 
sensació sí i també les persones ho pateixen. Aquest tema, en principi, hauria d’haver 
quedat resolt, tot i que estem fent el seguiment, perquè es va acordar, diguéssim, 
acordar més o menys amb l’empresa, que ells estan obligats que només pugui arribar 
una única furgoneta, un únic transport a aquestes hores intempestives i que després la 
resta de transports ja serien a partir de les nou, que llavors ja no ha de suposar cap 
problema. Una era imprescindible que pogués entrar. 
Respecte als sorolls interiors, que m’imagino que és el més greu, perquè és la persona 
aquesta que especialment està patint aquests problemes, el que hem fet és, per una 
banda, s’ha eliminat gran part de l’activitat que s’estava duent a terme allà, es feia tan 
elaboració de pa com de fleca i s’ha eliminat un dels dos, ara no recordo quin era, no 
sé si ara només faran pa o només fleca, ara no ho recordo, els ho podré concretar en 
una altra estona. I, per tant, s’ha eliminat maquinària per gairebé més d’un 60 per cent 
de la que hi havia i això vol dir que hi ha hagut..., ara, eh?, és ara, hi ha sigut una 
reducció dels quilowatts molt important i ara s’adequa perfectament a la normativa 
d’activitats. 
Tot i així, a l’eliminar maquinària..., i nosaltres ja vam comunicar a aquest veí: «Mira, 
ara hauries de notar molts canvis, perquè ja hem fet tot això.» Tot i així, a l’eliminar la 
maquinària i a l’anar a comprovar perquè encara hi havien queixes, vam comprovar 
que el terra al treure de la maquinària, doncs, quedaven forats d’on hi havia hagut la 
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maquinària i se’ls ha fet restablir tot el paviment perquè quedi el paviment llis i que els 
carros no produïssin més sorolls, i això ja s’ha fet. I a més, també se’ls ha fet modificar 
la porta d’accés pel darrere, que era de persiana metàl·lica i que realment provocava 
també molts sorolls, per una de batent. Ara totes aquestes modificacions i tots aquests 
nous requeriments crec –creiem– que portarà les millores suficients com perquè no es 
produeixi la contaminació acústica com s’estava produint. Tot i així, hi ha un altre tema 
que preferiria comentar no públicament i que entendran perfectament per què no ho 
dic públicament, i després si de cas els ho puc comentar. 
Respecte al Pla especial de Sant Narcís, ja hi ha un primer document molt extens, en 
alguns aspectes molt exhaustiu, sobretot el tema de sostenibilitat i dels arbres i dels..., 
amb alguns aspectes molt exhaustiu, però en d’altres que també el deixa obert. I el 
deixa obert perquè precisament el que pretenia era ajudar-nos a pensar quines 
preguntes cal traslladar a la ciutadania, o per poder fer un procés participat i donar 
resposta a com ha d’acabar essent aquest document de pla especial. Per tant, això ja 
existeix i això és el que quan s’iniciï..., ai, l’estic mirant a vostè i no sé es m’ho havia 
preguntat vostè..., ah, sí, perfecte, ara pensava «no sé si havia sigut la senyora Roca». 
Perfecte, doncs quan s’iniciï aquest procés del Pla integral, en aquest cas, de Sant 
Narcís, una de les parts important també és aquest pla especial i, per tant, tenint en 
compte el calendari d’aquesta presentació del Pla integral, hi haurà un dia, no sé quin, 
en què es farà aquesta presentació pública i es concretarà quina forma de participació, 
quines preguntes s’han de respondre respecte a aquest document per després poder 
incloure les respostes o les solucions. 
Respecte a la Punta del Pi, només..., hi ha hagut una petita confusió, perquè no és 
plurianual, tot i que al fer tota l’actuació que s’hauria d’arribar a fer a tota la pujada de 
la Punta del Pi, doncs suposo que es referia a això, la tinent d’alcalde, és que és un 
projecte molt ambiciós i d’un alt cost i que ara ja el pressupost el vam aprovar per, si 
no ho recordo malament, crec que de 250.000 euros, si no recordo malament, i que 
aquesta fase sí que es podrà executar. És a dir, estem adaptant quina fase de tot el 
projecte podrem fer, comencem per la part que més interessa els veïns, perquè del 
muret ( . . .) en definitiva, ja el coneixen. I està molt avançat. Ja els tindrem «al tanto» 
de tot. 
I per últim, respecte al centre que s’ha d’obrir ja del CDA de Can Gibert, ha de ser 
immediat, de fet, crec que estava a signatures ja, el tema de finalització de l’obra, però 
els ho concretaré. Però crec que ja la finalització és imminent. 
Gràcies. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies, senyora Marta. 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, senyor alcalde. Bé, pel que fa a la 
plaça de tècnic de serveis socials, dir que és cert que l’hem aturada, però també és 
per la nova organització que es farà. Us hem passat..., la Marta us ha comentat abans, 
la regidora, que us havia passat ( . . . )  la nova organització i, quan tinguem la nova 
organització, decidirem concretament on volem treure la plaça i, per tant, per això 
l’hem aturada. I llavors es decidirà com ha d’anar. 
Pel que fa a la Laia, que m’ha preguntat això de la contractació i arbitratge, si vols, 
Laia, el que podem fer és quedar la setmana que ve –dic la setmana que ve perquè 
aquesta la tinc complicada– amb la Berta, que és la cap de contractació, que és la que 
més hi entén i ens pot ajudar amb això; quedem amb ella i mirem a veure què es pot 
fer. Si us sembla bé, ja et convocarem i us direm alguna cosa. 
Pel que fa al portal de la transparència, dir que ara s’ha organitzat durant crec que és 
quatre setmanes seguides –el secretari ho sap millor fins i tot que jo– una reunió cada 
setmana per actualitzar-ho. Es divideix en quatre parts: la part jurídica, l’econòmica, la 
institucional i la de més informació residual. I, per tant, cada setmana es tractarà cada 
una d’aquestes qüestions i per poder-ho adequar tot al portal de la transparència. I 
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també es vol crear un portal de transparència específic, que és el que també s’hi està 
treballant ara. 
Pel que fa als pressupostos participats, bé, és cert, senyor Albertí, que és car, jo ho 
trobo caríssim també, però si nosaltres..., també s’ha d’invertir perquè la gent vulgui..., 
bé, posar-li facilitat per poder-hi participar. A nosaltres quan en un primer moment ens 
ho varen dir, ens va semblar molt car, sembla que podíem comprar el programa; quan 
ha estat el moment de comprar-lo, se’ns ha dit que no, que ells només el llogaven. I jo 
ja vaig explicar a la comissió..., no es pot..., o sigui, no el pot fer la casa perquè una 
cosa és fer el programa, que sí que podem tenir un programador que ens faci el 
programa, però cal complir tot unes normatives que nosaltres no tenim la capacitat de 
poder-ho fer. I per tant, aquestes empreses compleixen la normativa de la 
transparència per tal que no ens passi..., bé, que no hi hagi frau a l’hora de les 
votacions i, per tant, és complicat. Mirarem quines maneres es pot fer, però és molt 
difícil, si es vol fer la votació electrònica, t’ho fan pagar. Si vostès saben alguna altra 
manera, ens ho facin saber i ho mirarem, però cal dir que sí. I no fer-ho, tirar-ho 
enrere, jo crec que seria anar enrere, perquè estem parlant que volem sobretot 
participació i fomentar-ho, doncs una manera de fer-ho és el vot electrònic, que vostès 
han vist que, al posar el vot electrònic, es va incrementar moltíssim respecte a la 
votació personal. 
Pel que fa als plens extraordinaris, no sé qui m’ha... Ah, Ricard, m’has preguntat els 
plens extraordinaris. Pel que fa als plans extraordinaris, per què es decideixen fer-se 
així? Suposo que us deveu referir a aquests últims que hem preparat. Bé, diferents 
hores, en el cas que ens ve ara, per exemple, el del divendres, s’ha decidit fer-se a les 
13.30 perquè si volíem portar el cartipàs abans de Setmana Santa, han de passar 
setanta-dues hores i, per tant, si ho fas a la tarda, llavors ja no hi ets a temps. Vull dir, 
es va decidir d’aquesta manera. Els altres ja els fem a la tarda, tot i que tinc de dir que 
hi ha regidors d’aquí de l’oposició que m’han demanat també fer-lo al matí, vull dir..., 
però nosaltres ja els fem a la tarda. I aquest no s’ha fet a la tarda per aquesta qüestió, 
perquè és..., per termini, si no, no podríem fer el Ple de cartipàs el dimecres. I pel que 
fa als de la resta de l’any, doncs no ho sé, s’anirà parlant. Això sí que llavors a la Junta 
de Portaveus en podreu parlar. Però aquests concretament, que és el que jo he portat i 
hem mirat les hores, ha estat precisament per això. 
I pel que fa a la taula de contractació responsable, que també m’ha demanat el regidor 
Ricard, dir que l’hem de contractar, és cert que..., ai, l’hem de contractar..., l’hem de 
convocar, és cert. Però també és cert que tot aquest mes quan l’hem volgut contractar, 
bé, hi ha hagut diferents problemes de no poder-la contractar. Ho farem. També vàrem 
dir que si hi havia alguna urgència la podíem contractar..., la gent que formava part 
d’aquesta comissió, però la contractarem..., perdoneu, la convocarem, no 
contractarem, la convocarem perquè vàrem dir que el que faríem és avaluar una mica 
com havia anat durant tot l’any. Ho farem i us convocarem, no sé quin dia serà la 
convocatòria però m’ho apunto i us convocarem. 
Moltes gràcies. No sé si me queda alguna cosa per contestar. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Gràcies. 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Sobre la proposta que he fet d’una 
comissió de seguiment de les mocions, no he rebut resposta. I després queda pendent 
també el tema de la reposició els caps de setmana de la Girocleta. Espero que m’arribi 
alguna resposta aviat, si us plau, perquè això és una demanda que fa molta gent. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: Respecte a la Girocleta, ja hem dit 
que tot el que afecta el senyor Alcalà, quan s’incorpori, us contestarà. I quant al 
seguiment de les mocions, ho mirarem. 
M. Àngels Planas i Crous (CiU): Jo tampoc crec..., o sigui, nosaltres el que podem 
mirar és com estan diferents mocions, però crear –el que s’ha dit abans– una altra 
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taula de comissió per mirar les mocions jo crec que no és necessari. Jo crec que 
nosaltres estem portant un control de les mocions i algunes són de difícil, a vegades, 
complir, necessites un temps. Però, bé, jo..., en principi, ens apuntem això de la taula, 
de crear una comissió, però no crec que sigui necessari. 
Moltes gràcies. 
Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Només si compartissin la informació 
que tenen vostès, ja seria un avenç. 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Jo crec, senyor Salellas, que mai havien estat 
en aquest..., mai havien estat tan ben informats, jo crec que hi ha molta informació i si 
no en saben alguna cosa, ens ho demanin i sap que sempre estem a la seva 
disposició. 
Sr. Eduard Berloso Ferrer, alcalde en funcions: En tot cas, si no hi ha res més a 
tractar, gràcies i aixecaríem la sessió. 
 
I dit això, quan són les 22:29 h s’aixeca la sessió per ordre de la Presidència i s’estén 
la present acta de la qual jo, com a secretari general en dono fe. 


