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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 8 D’OCTUBRE DE 2018. 

A la ciutat de Girona, a les sis de la tarda del dia vuit d’octubre de dos mil divuit, es 
reuneix el Ple de l’Ajuntament de Girona al Saló de Sessions, sota la presidència de 
l’alcaldessa-presidenta, senyora Marta Madrenas i Mir, amb l’assistència dels regidors 
i regidores que figuren a continuació, a l’efecte de celebrar sessió ordinària.  

ASSISTENTS:  

ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sr. JOSEP PUJOLS ROMEU (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I 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) 
 
S’incorporen a la sessió a les sis i un minut de la tarda el senyor Josep Pujols i Romeu 
i a les sis i nou minuts de la tarda la senyora Concepció Veray Cama. 
 
Dona fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
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Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. APROVACIÓ ACTA: Ple ordinari de data 11 de juny de 2018 i Ple extraordinari 
urgent de data 22 de juny de 2018. 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
 
Expedient 2018033148. Decret de l'Alcaldia de data 27 d'agost de 2018 relatiu a 
consulta pública prèvia a la modificació de l'Ordenança municipal de protecció, control 
i tinença d'animals 
 
Expedient 2018017184. Acord de la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 
2018 relatiu a aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar forçosament 
de la finca qualificada d'espais lliures en el vigent PGOU de Girona denominada "Casa 
Català" i declarar la necessitat d'ocupar els béns i drets inclosos en la relació abans 
aprovada. 
 
Expedient 2018023962. Acord de la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 
2018 relatiu a disposar la recuperació d'ofici de la possessió pública d'un terreny de 
titularitat municipal al carrer Caputxins, número 51. 
 
Expedient 2014006854. Comunicació al Ple municipal del número de personal 
eventual. 
 
PROPOSTES. 
 
Comissió Informativa Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 
 
4. Expedient 2018036657. Reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de la Fundació Fauna 
per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
5. Expedient 2018036729. Reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de la Clínica Veterinària 
Quissos SL per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
6. Expedient 2018036705. Reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de Juli Sunyer Serrat 
(ESPAIVET) per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
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7. Expedient 2018036740. Reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de Vets Girona SLP per 
evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 
 
8. Expedient 2013004214. Liquidació provisional del contracte de gestió del servei 
d'estacionament amb limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona 
 
9.Expedient 2016009694. Modificar  les  prestacions  derivades  del  contracte  dels  
serveis  de  neteja establert amb l'empresa "Eulen, SA.". 
 
10. Expedient 2018024008. NO ADMETRE  el recurs de reposició formulat per Sra. 
Glòria Caldas Recasens  Administradora de Finques col·legiada núm. 590 (IMMO G) i 
de la Comunitat de propietaris del c/ Bonastruc de Porta, 1 de Girona H17545567 
contra l'acord plenari de 9 de juliol de 2018 
 
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
 
11. Expedient 2018014073. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU 
núm. 74 Equipaments Montilivi. 
 
12. Expedient 2017020370. Aprovació definitiva de la modificació del Títol I "De la 
intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les vigents ordenances 
d'edificació municipals 
 
13. PROPOSTES URGENTS. 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES. 
 
14. Expedient 2018037647. Moció que presenta l'entitat de Comissions Obreres en 
suport a les persones afectades per l'estafa d'idental. 
 
MOCIONS. 
 
15. Expedient 2018038362. Moció que presenta el grup municipal de ciutadans per 
garantir el normal desenvolupament de les fires de Sant Narcís. 
 
16. Expedient 2018038388. Moció que presenta el grup Municipal d'ERC-Mes per a la 
priorització dels aspectes socials del Pla Estratègic de Turisme. 
 
17. Expedient 2018038433. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona de Foment del programari lliure. 
 
PART DE CONTROL. 
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DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, des de la resolució número 2018008251 a la número 
2018018579, des de 1 de setembre de 2018 fins a 30 de setembre de 2018. 
 
DACIÓ DE COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació 
de l'Alcalde president de la Corporació de conformitat amb el que disposa l'article 42 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, de data 7 de 
setembre de 2018 (ordinària), 14 de setembre de 2018 (ordinària), 21 de setembre de 
2018 (ordinària), i 28 de setembre de 2018 (ordinària). 
 
18. PRECS I PREGUNTES. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona tarda.  

Molt bona tarda, especialment a tots vostès, que estan aquí reivindicant una cosa ben 
justa: estan essent afectats per una estafa molt important i quan vam tenir l’oportunitat 
d’exposar-ho a la Junta de Portaveus, com vaig tenir l’oportunitat d’exposar les seves 
reivindicacions a la Junta de Portaveus, va ser unànime la decisió que calia per part de 
tots els grups que conformem aquest consistori de donar total recolzament a les seves 
reivindicacions. Per això, els vam proposar que potser tenia més sentit, perquè la 
veritat és que és més inusual, que féssim una declaració institucional. I això vol dir que 
faríem aquesta declaració en nom de tots els grups unànimement que formem part 
d’aquest consistori, i que, per tant, demà mateix ja podríem començar des del Govern 
a fer efectius els punts d’acord final que vostès sol·licitaven demanant els 
recolzaments i demanant diferents peticions en els diferents governs, amb les seves 
diferents competències. 

Per tant, sí que és veritat que se’m va demanar que fes una lectura de la en principi 
moció, però que ara és declaració institucional. Si els sembla bé, ho faré, perquè així 
també quedi constància exacta de quina és la seva reclamació i de què és el que tots 
els grups d’aquest consistori estem totalment d’acord a donar-los recolzament. 

Declaració institucional. 

«El cas d’iDental és, segurament, l’estafa i massacre sanitària més gran a l’estat 
espanyol en les darreres dècades, un autèntic escàndol de salut bucodental i de 
consum que afecta almenys 100.000 persones, segons les estimacions de l’associació 
d’afectats. A Catalunya, entre les clíniques de Tarragona, Barcelona i Girona són al 
voltant de 1.000 persones les afectades. 

»El modus operandi d’aquestes clíniques, actualment sota investigació de l’Audiència 
Nacional, consistia a fer una publicitat molt agressiva a través dels mitjans de 
comunicació dirigint-se a persones vulnerables amb baixos recursos econòmics, a les 
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quals, en ser ateses a les clíniques, se’ls presentava un pressupost del tractament 
inflat assegurant que entre el 60 per cent i el 90 per cent del cost seria cobert per una 
suposada subvenció. En la mencionada publicitat també es feia esment de la 
col·laboració amb diverses ONG com la Creu Roja o Càritas. Tan bon punt el 
tractament era acceptat pel pacient, li feien firmar amb una entitat financera un crèdit 
vinculant. 

»La llista de males praxis en aquests tractaments denunciades pels pacients d’iDental 
és ben llarga: des de pacients que deixaven de ser atesos, als quals ni es contestava 
el telèfon, intervencions que s’allargaven fins a les tres de la matinada per no haver fet 
una previsió del temps necessari, nul seguiment dels historials i pacients que van 
arribar a ser atesos per fins a vint odontòlegs diferents, no esterilització del material 
quirúrgic, etcètera, fins als casos en els quals els tractaments s’han quedat a mitges o 
fins i tot sense començar en tancar les clíniques, malgrat que els pacients han hagut 
de seguir pagant els crèdits. 

En vista d’aquesta extrema situació, diverses persones afectades van constituir 
l’associació Adafi, l’Associació Nacional d’Afectats per iDental, gratuïta, solidària i 
sense ànim de lucre, amb la finalitat d’assessorar els expacients d’iDental i defensar 
els seus drets de forma col·lectiva. Actualment, compta amb més de 10.000  membres  
i  tenen  representació a Girona, on tenen comptabilitzats gairebé 400 casos arreu de 
la demarcació. 

»L’associació ha fet un recull de les males pràctiques i dels casos d’afectacions amb la 
salut dels pacients, dels quals hi ha casos de pèrdua de sensibilitat per lesionar nervis 
dentaris, pèrdua de peces sanes i tractaments d’implantologia mal diagnosticats i 
executats, pèrdua d’audició, casos de pacients que es van empassar material 
quirúrgic, perforacions del si maxil·lar i problemes de sinusitis, casos d’hepatitis B i C i 
de VIH, i altres casos d’infeccions d’extrema gravetat que han suposat l’hospitalització 
dels pacients. 

»Més enllà del procés judicial ja endegat, l’associació reivindica diverses mesures per 
fer front a la urgència de la situació. 

»En primer lloc, exigeixen responsabilitat patrimonial a l’Estat i que es decreti una 
situació d’emergència sanitària mitjançant reial decret de l’article 91 de la Llei de 
sanitat. 

»En segon lloc, reclamen que en virtut de la Llei de contractes de crèdit al consum 
16/2011, de 24 de juny, se’ls reconegui el dret a deixar de pagar les quotes dels 
préstecs que van subscriure amb entitats financeres per finançar aquests tractaments. 

»En tercer lloc, demanen que la salut bucodental en la seva totalitat sigui part de la 
cartera de serveis sanitaris i es portin a terme tots els tipus de tractaments per part de 
la sanitat pública. 
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»En quart lloc, sol·liciten que es reguli la publicitat sanitària a les pràctiques comercials 
de salut i el consum de les clíniques dentals. 

»En cinquè lloc, reclamen una centralització de les administracions competents en la 
matèria per tal que afectats per casos similars sàpiguen on adreçar-se per tal de posar 
reclamacions de denúncies. 

»Per últim, demanen a les institucions públiques que es doni cobertura i es busquin 
solucions a la problemàtica dels afectats per iDental. 

Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de Girona ha decidit que l’Ajuntament 
de Girona fa pública la solidaritat i el seu suport a les persones afectades per l’estafa 
d’iDental a Girona i arreu de l’Estat espanyol; que l’Ajuntament de Girona durà a terme 
un acompanyament mitjançant l’Àrea de Serveis Socials i l’OMIC a totes les persones 
afectades a Girona; que l’Ajuntament de Girona instarà el Congrés dels Diputats a 
decretar la situació d’emergència sanitària prevista a l’article 91 de la Llei de sanitat; 
que l’Ajuntament de Girona instarà el Parlament de Catalunya a aplicar la Llei de 
contractes de crèdit al consum 16/2011 per tal que les entitats financeres paralitzin el 
pagament de les quotes dels tractament aturats; que l’Ajuntament de Girona instarà el 
CatSalut a ampliar en la seva cartera de serveis públics els tractaments de salut 
bucodental.» 

Esperem que amb això us puguem ajudar una miqueta i que les vostres situacions, 
doncs, entre tots realment es puguin veure una miqueta millorades. Això és el que 
volem tots. 

Moltes gràcies per la vostra lluita. Endavant, força! 

(Aplaudiments.) 

Moltes gràcies, moltes gràcies a vostès. Gràcies. 

I ara, si els sembla, passaríem a donar inici al Ple ordinari de l’Ajuntament. Si han de 
marxar, poden fer-ho amb tota tranquil·litat, no es preocupin, no se sentin obligats. Ara 
és el moment. Moltes gràcies. Gràcies, a vostès. 

(Aplaudiments.) 

I ara, si em permeteu, abans de començar a tractar l’ordre del dia, és cert que 
m’agradaria fer un esment a una persona que formava part d’aquesta gran família del 
nostre consistori, de l’Ajuntament, que és en Pep Just, que va morir i que…, bé, un 
home, un treballador que feia trenta-cinc anys que treballava a aquesta casa. Va 
començar a treballar aquí amb vint-i-nou anys i que jo crec que és l’expressió del que 
suposava o que pot suposar el que és un servei públic. 

Bé, des d’aquí m’agradaria, doncs, per això ho he fet a l’inici del Ple, perquè en 
quedés constància també a l’acta, el nostre condol de tots nosaltres tant cap a tota la 
«família», entre cometes, municipal, del consistori, tots els seus companys i amics de 
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la casa, com, evidentment, i molt més especialment a la seva família, a qui donem el 
nostre més sincer escalf, que el rebi i una mostra de condol sincer. 

Ho volia traslladar a tothom aquí. En fi, ara sí que podríem iniciar ja l’ordre del dia 
establert.   
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
En aquest cas, el primer punt de l’ordre del dia seria l’aprovació de l’acta, tant la del 
Ple ordinari com la de l’extraordinari de juny, totes dues. No hem rebut cap esmena ni 
cap proposta de modificació, per tant, entenc que ho podem aprovar per unanimitat. 
Sí? Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ: 

S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions ordinària d’11 de juny i 
extraordinària urgent de 22 de juny de 2018. 
 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 
Respecte al segon punt, que és informes de Presidència, molt breument, perquè ja 
tenen, doncs, l’informe socioeconòmic en aquest cas del mes de setembre. 
Veuen vostès aquí que en acabar el mes de setembre, doncs, les persones que 
consten inscrites a l’atur són de 4.843 persones. Continuem amb la reducció 
interanual. Saben vostès que igualment sempre els mesos de setembre sol haver-hi 
sempre una mica d’augment, perquè l’agost baixa moltíssim. No obstant això, veig que 
aquesta disminució…, que aquest augment és el més petit des del 2008. Però, vaja, 
de totes formes cada vegada aquestes reduccions tan importants que es veien els 
darrers mesos o els darrers anys suposo que aniran sent menors, perquè ens anem 
acostant a una situació… anava a dir menys difícil, no?, menys dramàtica si de cas, 
però molt difícil encara i per a moltíssimes persones, totes les que estan en situació 
d’atur. 
I, en darrer lloc, saben que sempre també faig una referència a les afiliacions a la 
Seguretat Social: continuem amb els augments interanuals i… –disculpin– el nombre 
de persones afiliades a l’agost del 2018 era de 71.488 persones. Veig que si miren el 
quadre, doncs, continua sent un rècord dels darrers anys. Veig que el darrer any més 
alt era el 2008, amb 70.618. doncs, aquestes són les dades. 

Com sempre diem, hem de continuar treballant, no ens podem conformar de cap de 
les maneres. Un lloc de treball no és un número; un lloc de treball és estat de benestar 
per a una família i, per tant, hem de continuar treballant intensament en aquest sentit. 

 



8 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Decret de l'Alcaldia de data 27 d'agost de 2018 relatiu a consulta pública prèvia a 
la modificació de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals 

Primer. SOTMETRE a consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de modificació 
de d'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals en el portal web 
d'aquesta administració donant compliment a allò que disposa l'art. 133 LPAC i per un 
termini de quinze dies a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació (s'adjunta 
com a Annex 1 memòria amb la informació que es sotmetrà a consulta pública). 

Acord de la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2018 relatiu a 
aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar forçosament de la 
finca qualificada d'espais lliures en el vigent PGOU de Girona denominada "Casa 
Català" i declarar la necessitat d'ocupar els béns i drets inclosos en la relació 
abans aprovada. 

PRIMER.- APROVAR definitivament la relació de béns i drets a expropiar forçosament 
de la finca qualificada d'espais lliures en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de 
Girona denominada "Casa Català que s'adjunta com a annex a aquest acord i que 
consta en els antecedents. 

SEGON.- DECLARAR la necessitat d'ocupar els béns i drets inclosos en la relació 
abans aprovada. 

TERCER.- COMUNICAR al Sr. Josep Tarrés  Fontan  DNI  40195221F, representat 
segons escrit de 27 d'abril de 2018 (RE2018030771) per Ribas Álvarez Assessors i 
Consultors SL B55147912, titular dels béns i drets que s'expropien que, en un termini 
de 15 dies hàbils des de la notificació d'aquests acords, poden convenir amb 
l'Ajuntament, lliurement i per avinença, d'acord amb l'article 24 de la Llei d'Expropiació 
Forçosa, l'alienació dels esmentats béns i  drets i el termini de desallotjament. Si en 
aquest termini l'Ajuntament de Girona  no rep cap proposta o bé l'Ajuntament de 
Girona rebutja les presentades, s'entendrà que no ha estat possible arribar a 
l'adquisició per avinença i  continuarà el procediment expropiatori. 

D'acord amb l'article 153 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, l'expropiació forçosa de finques rústiques o 
urbanes, terrenys o edificis, produeix l'extinció dels arrendaments i de qualsevol altres 
drets personals relatius a l'ocupació d'aquestes. 

D'acord amb l'article 158 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals, advertir que s'ha de desallotjar la  finca en el 
termini de 5 mesos a comptar des de la notificació  d'aquesta  resolució. 

QUART.- DISPOSAR que s'iniciï l'expedient de fixació del preu just dels béns i drets 
respecte a l'alienació dels quals no s'hagi aconseguit l'avinença segons l'apartat 
anterior, mitjançant l'obertura de la peça separada corresponent. 
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CINQUÈ .- DISPOSAR que es publiquin aquests acords al Butlletí Oficial de la 
Província, al tauler d'edictes municipal i a un diari, i que així mateix siguin notificats 
personalment als interessats 

SISÈ .- AUTORITZAR la despesa corresponent a la valoració que es preveu en 
l'informe de l'arquitecte municipal de 2 de maig de 2018 per la relació de béns i drets 
abans aprovada, per un import de 55.772,76 euros, amb càrrec a la partida 411 93300 
60000 del pressupost municipal vigent. 

SETÈ.- Donar compte al Ple d'aquest acord a la primera sessió que celebri. 

Acord de la Junta de Govern Local de data 7 de setembre de 2018 relatiu a 
disposar la recuperació d'ofici de la possessió pública d'un terreny de titularitat 
municipal al carrer Caputxins, número 51. 

Primer - DISPOSAR la recuperació d'ofici de la possessió pública del terreny de 
titularitat municipal classificat de domini públic ocupat per unes obres de construcció 
promogudes pel Sr. Anastasio Amador Camacho en el número 51  del Disseminat 
Caputxins, parcel·la cadastral núm. 23 del polígon 10 de sòl no urbanitzable del 
municipi de Girona, que confronta amb l'edifici 10674 segons la determinació del Pla 
Especial del Parc de les Pedreres, aprovat definitivament en el DOGC núm. 7424 de 
1/8/2017. 

Segon - REQUERIR al Sr. Anastasio Amador Camacho,  amb NIF 40284170S  i 
domicili al carrer Caputxins, número 50 bs-1 de Girona, per a que en el termini de deu 
dies naturals des que se li notifiqui aquest acord, cessi en la seva ocupació del terreny 
amb l'enderrocament de totes les construccions realitzades, la  retirada dels materials, 
restes d'obra, eines, maquinària i tots els altres elements que pugui haver-hi, restituint 
la finca al seu estat original i deixant-la a la lliure disposició de l'Ajuntament. 

Tercer - DISPOSAR que, en cas que el Sr. Anastasio Amador Camacho no doni 
compliment a l'ordre continguda al paràgraf precedent, aquesta s'executi 
subsidiàriament a compte i càrrec de l'incomplidor i es procedeixi per part dels serveis 
municipals a la recuperació de la possessió de l'immoble, utilitzant els mitjans 
d'execució forçosa legalment procedents, i sol·licitant si és precís l'auxili de la força 
pública. 

Quart - FACULTAR àmpliament a l'Alcaldia Presidència i subsidiàriament el Tinent/a 
d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per 
dur a terme les actuacions necessàries per a la plena efectivitat d'aquests acords i els 
actes d'execució subsidiària que, si s'escau,  calgui  adoptar. 

Cinquè.- DONAR compte al Ple de la Corporació en la propera sessió  que celebri. 

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 

* Traslladar a la Secretaria General de la Corporació als efectes d'informació al Ple 
municipal que el número de llocs de treball reservat personal eventual és de 18. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al tercer 
punt, que són decrets i acords a donar compte al Ple, però que saben vostès que 
sempre ho deixem per al final del Ple.  

COMISSIÓ INFORMATIVA SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, 
SEGURETAT I COOPERACIÓ 

4. Reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost 
efectiu de les prestacions realitzades per part de la Fundació Fauna per evitar un 
enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 

Vist l’informe emès per la tècnica de Protecció de la Salut, Carme  Teixidor Camps, de 
19 de setembre de 2018 de reconeixement de l’obligació de l'Administració municipal 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de la Fundació Fauna 
per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament pels serveis de control de colònies 
de gats pel període de març a setembre de 2018. 

Atès que els serveis s'han efectuat adequadament i corresponen a les activitats diàries 
registrades a l'aplicació SURVEY-Gats, d'acord amb el document annex obrant a 
l'expedient. Atès que els preus de mercat els serveis prestats i les factures emeses per 
la Fundació Fauna pel mateix import, concepte i període, d'acord amb el document 
annex obrant a l'expedient, acceptant els termes de la proposta. 

Fonament jurídic: 

Primer.- D'acord amb el que disposa l'art 28 del RDL 3/2011, mitjançant el qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les entitats Públiques 
no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits assenyalats  a l'article 113.1 
TRLCSP en casos d'emergència. I que les contractacions, que es duguin a terme 
contravenint aquest article seran nul•les d'acord amb el previst a l'article 32.a) del 
TRLCSP i l'article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre  de procediment 
administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els actes dictats prescindint 
total i absolutament del procediment legalment establert i també quan concorri 
qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició amb rang de llei. 

Segon.- Atès el que disposa l'article 31 del RDL 3/2011, mitjançant el qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els sentit  que els contractes 
de les Administracions Públiques són invàlids quan ho siguin algun dels seus actes 
preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa  de nul•litat en dret 
administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació d'abonament de 
les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment injust per part de 
l'Administració, i que aquesta o bé qui actua com al seu representant ordena o dóna 
conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de fer front a 
l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que siguin invàlids 
per ser dictat sense seguir el procediment legalment establert. 
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Tercer.- Atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 
de febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres 
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació 
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració  i el contractista i de l'altra el 
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal, 
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a 
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer. 

Quart.- Atès el que preveuen els articles 34 i 35 del TRLCSP, pel que fa al procediment 
a seguir en els casos de nul·litat absoluta dels contractes, per poder reconèixer el 
deute fora de la via judicial i l'inici d'un procediment de revisió d'ofici per a la restitució 
del valor dels serveis rebuts. 

Cinquè.- D'acord amb el que preveu l'article 106.1 de la LRJPAC, relatiu a la revisió 
d'ofici d'actes nuls de ple dret, les administracions públiques, en qualsevol moment, 
per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una persona interessada i d'acord amb l'article 
106.4 de la LRJPAC, les administracions públiques, en declarar la nul·litat d'una 
disposició o acte, podran establir les indemnitzacions que correspongui reconèixer a 
les persones interessades. 

Sisè.- Atès el que preveu l'art. 71.1 de la Llei 26/2010 pel que fa la competència de 
l'òrgan que ha aprovat o dictat per iniciar i resoldre els procediments de revisió d'ofici 
de disposicions reglamentàries i per iniciar el de  revisió d'actes nuls. 

Primer. RECONÈIXER l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades corresponents als serveis de control de colònies de gats pel 
període de març a setembre de 2018, efectuades per part de la  Fundació Fauna, 
d'acord amb els termes de l'informe emès per la tècnica de Protecció de la Salut, 
Carme Teixidor Camps, de 19 de setembre de 2018. 

Segon. APROVAR a favor de la Fundació Fauna, amb NIF G17824517, la despesa 
corresponent als serveis de control de colònies de gats pel període de març a 
setembre de 2018 per un import de nou  mil dos-cents  quaranta-cinc euros (9.245,00 
€), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en set mil sis-cents quaranta euros i 
cinquanta cèntims (7.640,50 €) de pressupost net, i mil sis-cents quatre euros i 
cinquanta cèntims (1.604,50 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 740 31200 22611 (Control plagues i animals). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, passaríem ja a les 
propostes. En aquest cas, comencem amb la número 4 de l’ordre del dia. Senyor 
secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ho substanciarà 
el vicealcalde, senyor Berloso. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (Ciu): Gràcies, senyora alcaldessa. Tots quatre punts 
són relacionats amb el projecte de colònies de gats. Per adequar-nos al que marca la 
normativa, a partir del febrer del 2018 es va preparar la licitació dels serveis de 
procediment obert simplificat i abreujat. Malauradament, la tramitació, doncs, se’ns va 
allargar i en aquests moments està al perfil de contractant i les empreses i entitats 
interessades tenen temps de presentar ofertes fins al dia 10 d’octubre. 
Com que no es podia aturar el servei, llavors, vull dir, es va continuar amb el servei, es 
varen produir unes factures, i per no provocar un enriquiment portem a aprovació la 
liquidació d’aquestes factures que s’han originat fins a aquest moment. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies. Bé, el meu grup farà una intervenció per a 
tots els quatre punts, com que tot és… 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): …amb una única intervenció.  

Bé, ens porten a Ple un punt que tracta una temàtica que com ja he dit altres vegades, 
doncs, comença a ser habitual i nosaltres creiem que això no és una bona notícia. 

Són quatre punts que consisteixen a aprovar l’abonament d’una sèrie de factures a 
unes empreses, doncs, que han realitzat un treball, però sense que aquest hagués 
estat contractat seguint el procediment legalment establert. I com s’ha dit en altres 
ocasions, la justificació per fer aquest pagament és per evitar l’enriquiment injust per 
part d’aquesta corporació.  

Mirin, només aquest any, durant el 2018, podem fer esment a casos que són 
completament idèntics al d’avui: en el Ple del 12 de febrer, la regularització del 
pagament de les despeses pendents d’emmagatzematge i assegurança de la 
col·lecció d’art Santos Torroella, 28.947,44 euros; al Ple del 9 d’abril, fer efectiu el 
pagament de la contractista adjudicatària del servei d’atenció domiciliària, 179.907,34 
euros; en el Ple de l’11 de juny, el pagament de la factura presentada per l’empresa 
SquarePoint, 32.190,16 euros; en el Ple del 31 de juliol, a l’empresa Totoci, per un 
import de 27.735,80, i avui quatre punts més per un import acumulat de 16.660,37. 

Mirin, tots aquests acords adoptats en els darrers plens han comportat l’aprovació 
d’una despesa per valor de 285.441,11 euros, i és una despesa que s’ha hagut 
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d’aprovar després d’adoptar-se actuacions administratives que estaven viciades de 
nul·litat, d’haver-se dut a terme prescindint totalment i absolutament del procediment 
legalment establert. 

Nosaltres els preguntem en aquest sentit quina és la valoració que fan vostès del fet 
que en cinc dels darrers vuit plens ordinaris hagin portat un punt que es fonamenta en 
una prèvia mala praxi de l’Administració. 

I d’altra banda, hem vist també que en tots els informes jurídics amb què s’acompanya 
a l’expedient d’aquests acords, doncs, es diu el mateix, i llegeixo textualment: «És 
l’àrea gestora a qui correspon vetllar perquè les prestacions realitzades estiguin 
degudament licitades, adjudicades, formalitzades, etcètera, podent ser constitutives de 
responsabilitat comptable i disciplinària per part d’aquell personal o autoritats que 
haguessin intervingut a l’expedient.» Per tant, en aquest sentit, també els volem fer 
dues preguntes: primera, si s’han depurat responsabilitats contra algú per haver-se dut 
a terme, doncs, aquestes operacions sense seguir el procediment legalment establert. 
I la segona és si pensen vostès adoptar alguna mesura al respecte o seguirem a cada 
plenari aprovant despeses per evitar l’enriquiment injust d’aquest Ajuntament. 

Mentrestant, nosaltres seguirem mantenint el nostre vot i ens seguirem abstenint. 

Gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres a aquest 
punt hi votarem a favor i en els tres següents també, els de pagament de factures per 
serveis i similars, una casuística similar. 

I si els sembla els explicaré el perquè de la nostra posició en una sola vegada: 
votarem a favor perquè entenem que és una feina que s’ha fet satisfactòriament per 
les entitats i que s’ha de pagar, però ens preocupen aspectes en aquesta gestió. Per 
una banda, l’actuació preventiva en el control de plagues hauria de ser prioritària per 
evitar molèsties a la ciutadania d’una població excessiva descontrolada d’animals 
indesitjats, siguin gats de carrer, com és aquest cas, o paneroles, rates o mosquits 
tigre. Actuar preventivament evita l’aparició del problema i les molèsties a la 
ciutadania. I a més, els costos de l’actuació en prevenció són molt més baixos que els 
costos de control d’una plaga que ja es dona. 

Per altra banda, un cop hem vist la documentació de l’expedient tècnic, ens preocupa 
la contractació verbal o irregular dels serveis que s’ha esdevingut. També ens 
preocupa que l’informe tècnic de l’àrea indiqui la manca de personal per fer els tràmits 
de contractació en els terminis establerts. I també ens preocupa que s’indiqui que la 
partida prevista en el pressupost era insuficient. 
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El nostre vot serà positiu, com ja he dit, la feina s’ha fet i s’ha de pagar, però esperem 
que en la futura contractació que s’està tramitant per a aquest servei permeti millorar 
en transparència i en rigorositat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? Senyora Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. 
Bona tarda a tothom. En la línia dels regidors, regidores que m’han precedit, nosaltres 
també intervindrem ja, diguéssim, per als propers punts que són en la mateixa línia 
d’aquest. 

Nosaltres també votarem a favor del pagament, perquè entenem que són uns serveis 
que s’han prestat i, per tant, doncs, cal abonar-los. Però també volem, doncs, 
esmentar que entenem que és una mala gestió del Govern en aquest programa. 

D’una banda, sí que entenem nosaltres, doncs, que en aquest com en altres casos 
s’està posant, d’alguna manera, ordre a partir dels nous criteris de Secretaria, i, per 
tant, entenem que s’han d’anar fent ajustaments. Però entenem que no calia arribar al 
punt en què s’ha arribat, per exemple, en aquest cas que fins i tot vam haver de veure 
per premsa com aquesta entitat denunciava una sèrie d’impagaments. Per tant, creiem 
que sabent aquesta realitat, aquests nous criteris, aquests canvis que es van fent i que 
es fan i estan passant en moltes àrees, doncs, cal actuar d’una manera preventiva, cal 
anticipar-se i cal gestionar-ho, diguéssim, amb temps per no arribar a aquests extrems. 

També ens preocupa el mentrestant, perquè mentre ara estem fent aquests 
pagaments, doncs, se’ns informa que ja està prevista una licitació, però creiem que hi 
ha hagut un mentrestant o estem en un mentrestant en què les coses no s’estan fent 
prou bé, que hi ha una sèrie de deixadesa per part d’aquest Govern d’aquest 
programa. 

En primer lloc, el 2017 sabem que no es va fer la reunió que es feia cada any, sabem 
que durant tot aquest temps els voluntaris i voluntàries que han estat durant anys i 
anys fent aquest servei s’han sentit una mica orfes, podríem dir: no sabien si havien de 
fer les esterilitzacions, què no, on s’havien de dirigir… Creiem que aquest mentrestant 
no s’ha gestionat prou bé, ha generat una situació d’incertesa per part d’aquests 
voluntaris, per part de si es pagarien o no les esterilitzacions que alguns voluntaris i 
voluntàries han seguit fent. I, per tant, ja ho vam demanar, de fet vam fer una pregunta 
en el Ple passat, i tornem també a preguntar, perquè més enllà de la licitació que surt, 
ens preocupa, perquè mirant el detall de la licitació o del decret que informa d’aquesta 
licitació hem vist que és possible que s’estigui plantejant un replantejament d’aquest 
programa. Quan ho vam preguntar, no se’ns va informar en aquest sentit, simplement 
se’ns va dir que es continuava endavant i es tenia intenció de tirar endavant. I en 
canvi, ara veiem, doncs, que s’està parlant que si hi ha algun treball de la universitat 
que apunta que potser caldria fer unes modificacions… Llavors, els agrairíem –
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agrairíem– que com a mínim aprofitin l’ocasió per informar bé de quines són aquestes 
possibilitats, de quins són aquests plantejaments i informar-ne els grups de l’oposició, 
però també, evidentment, tots aquells voluntaris i voluntàries que fa tants anys que 
estan dedicant el seu temps a aquest programa de manera absolutament altruista. 
Crec que com a mínim tenen el dret de ser ben tractats, ben acollits, ben informats i 
que estiguin com a mínim al cas de cap a on va tot això. 

Per tant, agrairíem, si us plau, aquesta informació. 

Moltes gràcies.  

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre 
posicionament també serà conjunt per als quatre punts que venen a continuació i el 
nostre vot serà favorable, perquè entenem que la bona tasca que estan fent alguns 
centres veterinaris de la ciutat de Girona assumint la gestió d’aquest servei 
d’esterilització cal, doncs, evidentment, ni que sigui per via d’aquest procediment 
d’evitar l’enriquiment de l’Ajuntament s’ha de fer, perquè s’ha de correspondre, 
evidentment, i assumir la despesa generada. 

Més enllà d’això, sí que creiem que la nova llei de contractació i tots aquests 
procediments, doncs, que s’estan iniciant des de la seva entrada en vigor poden anar 
en detriment, per exemple, en aquest cas de temes que són poc habituals en la relació 
entre l’Administració i, per exemple, un teixit de voluntaris que tenen relació amb 
l’Administració. I, per tant, sí que faríem aquest prec que miréssim de trobar aquests 
mecanismes, aquestes maneres que el compliment de la normativa no impedeixi, no 
vaig en detriment d’un programa que fins a dia d’avui ha tingut èxit, no? I que, per tant, 
no suposi un encarcarament de la relació entre l’Administració i, per exemple, aquest 
col·lectiu de voluntaris a través d’una fundació. 

Demanaríem que no es passi tot pel mateix raser. Ja sabem que s’ha de complir amb 
la legalitat, evidentment, però que mirem de ser imaginatius en aquesta manera 
d’intentar trobar formes perquè programes com aquest de control de colònies de gats 
puguin portar-se a terme de la bona manera que s’ha intentat fer fins ara. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Entenc, per tant, 
que tots estan d’acord que ja han substanciat la seva argumentació dels quatre punts 
següents. 

Senyor secretari, què fem, anem llegint i votant i llegint i votant? Sí? 

Doncs, com que ja hem llegit de moment el punt número 4, passaríem a la votació i 
després llegirem la proposta i anirem votant cadascun dels punts. 
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(Comentaris de fons.) 

Disculpin? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Prenc nota de les diferents intervencions. 
Procurarem, doncs, ajustar-nos al que ha anat apareixent. 

I quant a depuracions, crec que no és el moment ni temps de prendre cap decisió en 
aquest sentit. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, 
passaríem a la votació del punt número quatre en primer lloc.  

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup 
Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, aprovar a favor de la Fundació Fauna 
la despesa corresponent als serveis de controls de colònies de gats per al període 
maig al setembre del 2018. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
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5. Reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost 
efectiu de les prestacions realitzades per part de la Clínica Veterinària Quissos 
SL per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament 

Vist l’informe emès per la tècnica de Protecció de la Salut, Carme  Teixidor Camps, de 
19 de setembre de 2018 de reconeixement de l’obligació de l'Administració municipal 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de la Clínica Veterinària 
Quissos SL per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament pels serveis de control 
de colònies de gats pel període de març a setembre de 2018. 

Atès que els serveis s’han efectuat adequadament i corresponen a les activitats diàries 
registrades a l’aplicació SURVEY-Gats, d’acord amb el document annex obrant a 
l’expedient. Atès que els preus de mercat els serveis prestats i les factures emeses per 
la Clínica Veterinària Quissos SL pel mateix import, concepte i període, acceptant els 
termes de la proposta. 

Fonament jurídic: 

Primer.- D'acord amb el que disposa l'art 28 del RDL 3/2011, mitjançant el qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les entitats Públiques 
no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits assenyalats  a l'article 113.1 
TRLCSP en casos d'emergència. I que les contractacions, que es duguin a terme 
contravenint aquest article seran nul·les d'acord amb el previst a l'article 32.a) del 
TRLCSP i l'article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre  de procediment 
administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els actes dictats prescindint 
total i absolutament del procediment legalment establert i també quan concorri 
qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició amb rang de llei. 

Segon.- Atès el que disposa l'article 31 del RDL 3/2011, mitjançant el qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els sentit  que els contractes 
de les Administracions Públiques són invàlids quan ho siguin algun dels seus actes 
preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa de nul·litat en dret 
administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació d'abonament de 
les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment injust per part de 
l'Administració, i que aquesta o bé qui  actua com al seu representant ordena o dóna 
conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de fer front a 
l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que siguin invàlids 
per ser dictat sense seguir el procediment legalment establert. 

Tercer.- Atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem,  de 12 
de febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres 
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació 
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració  i el contractista i de l'altra el 
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal, 
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a 
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer. 



18 
 

Quart.- Atès el que preveuen els articles 34 i 35 del TRLCSP, pel que fa al procediment 
a seguir en els casos de nul·litat absoluta dels contractes, per poder reconèixer el 
deute fora de la via judicial i l'inici d'un procediment de revisió d'ofici per a la restitució 
del valor dels serveis rebuts. 

Cinquè.- D'acord amb el que preveu l'article 106.1 de la LRJPAC, relatiu a la revisió 
d'ofici d'actes nuls de ple dret, les administracions públiques, en qualsevol moment, 
per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una persona interessada i d'acord amb l'article 
106.4 de la LRJPAC, les administracions públiques, en declarar la nul·litat d'una 
disposició o acte, podran establir les indemnitzacions que correspongui reconèixer a 
les persones interessades. 

Sisè.- Atès el que preveu l'art. 71.1 de la Llei 26/2010 pel que fa la competència de 
l'òrgan que ha aprovat o dictat per iniciar i resoldre els procediments de revisió d'ofici 
de disposicions reglamentàries i per iniciar el de  revisió d'actes nuls. 

Primer. RECONEIXER l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades corresponents als serveis veterinaris als gats de les colònies 
de la ciutat de Girona pel període de març a setembre de 2018, efectuades per part de 
la Clínica Veterinària Quissos SL, d'acord amb els termes de l'informe emès per la 
tècnica de Protecció de la Salut, Carme Teixidor Camps, de 19 de setembre de 2018. 

Segon. APROVAR a favor de la Clínica Veterinària Quissos SL, amb NIF B55110399, 
la despesa corresponent als serveis veterinaris als gats de les colònies de la ciutat de 
Girona pel període de març a setembre de 2018 per un import de cinc mil trenta-cinc 
euros i noranta cèntims (5.035,90 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en quatre 
mil cent seixanta-u euros i noranta cèntims (4.161,90 € ) de pressupost net, i vuit-cents 
setanta-quatre euros  (874,00 €)  d'IVA calculat amb un tipus del 21%. L'aprovació de 
la despesa.  

Amb càrrec a la partida 2018 740 31200 22611 (Control plagues i animals). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El punt número 5. Senyor 
secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Aruajo Gómez: S’aprova, per tant, per majoria absoluta, amb els 
vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, 
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integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal de 
Ciutadans, integrat per dos membres, aprovar la despesa a favor de Clínica 
Veterinària Quissos, SL per un import de 5.035, 90 euros. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 
6. Reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost 
efectiu de les prestacions realitzades per part de Juli Sunyer Serrat (ESPAIVET) 
per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
Vist l'informe emès per la tècnica de Protecció de la Salut, Carme  Teixidor Camps, de 
19 de setembre de 2018 de reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de Juli Sunyer Serrat 
(ESPAIVET) per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament pels serveis de 
control de colònies de gats pel període de març a setembre de 2018. 
Atès que els serveis s'han efectuat adequadament i corresponen a les activitats diàries 
registrades a l'aplicació SURVEY-Gats, d'acord amb el document annex obrant a 
l'expedient. Atès que els preus de mercat els serveis prestats i les factures emeses per 
Juli Sunyer Serrat (ESPAIVET)pel mateix import, concepte i període, acceptant els 
termes de la proposta. 

Fonament jurídic: 

Primer.- D'acord amb el que disposa l'art 28 del RDL 3/2011, mitjançant el qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les entitats Públiques 
no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits assenyalats  a l'article 113.1 
TRLCSP en casos d'emergència. I que les contractacions, que es duguin a terme 
contravenint aquest article seran nul·les d'acord amb el previst a l'article 32.a) del 
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TRLCSP i l'article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre  de procediment 
administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els actes dictats prescindint 
total i absolutament del procediment legalment establert  i també quan concorri 
qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició amb rang de llei. 

Segon.- Atès el que disposa l'article 31 del RDL 3/2011, mitjançant el qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els sentit  que els contractes 
de les Administracions Públiques són invàlids quan ho siguin algun dels seus actes 
preparatoris o d'adjudicació, per  concórrer alguna causa  de nul·litat en dret 
administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació d'abonament de 
les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment injust per part de 
l'Administració, i que aquesta o bé qui  actua com al seu representant ordena o dóna 
conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de fer front a 
l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que siguin invàlids 
per ser dictat sense seguir el procediment legalment establert. 

Tercer.- Atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem,  de 12 
de febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres 
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació 
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra  el 
Dictamen  3617/2000 del Consell  d'Estat,  mitjançant en un cas de contractació 
verbal, conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a 
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer. 

Quart.- Atès el que preveuen els articles 34 i 35 del TRLCSP, pel que fa al procediment 
a seguir en els casos de nul·litat absoluta dels contractes, per poder reconèixer el 
deute fora de la via judicial i l'inici d'un procediment de revisió d'ofici per a la restitució 
del valor dels serveis rebuts. 

Cinquè.- D'acord amb el que preveu l'article 106.1 de la LRJPAC, relatiu a la revisió 
d'ofici d'actes nuls de ple dret, les administracions públiques, en qualsevol moment, 
per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una persona interessada i d'acord amb l'article 
106.4 de la LRJPAC, les administracions públiques, en declarar la nul·litat d'una 
disposició o acte, podran establir les indemnitzacions que correspongui reconèixer a 
les persones interessades. 

Sisè.- Atès el que preveu l'art. 71.1 de la Llei 26/2010 pel que fa la competència de 
l'òrgan que ha aprovat o dictat per iniciar i resoldre els procediments de revisió d'ofici 
de disposicions reglamentàries i per iniciar el de  revisió d'actes nuls. 

Primer. RECONEIXER l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades corresponents als serveis veterinaris als gats de les colònies 
de la ciutat de Girona pel període de març a setembre de 2018, efectuades per part de 
Juli Sunyer Serrat (ESPAIVET), d'acord amb els termes de l'informe emès per la 
tècnica de Protecció de la Salut, Carme Teixidor Camps, de 19 de setembre de 2018. 
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Segon. APROVAR a favor de Juli Sunyer Serrat (ESPAIVET), amb NIF 40312069S, la 
despesa corresponent als serveis veterinaris als gats de les colònies de la ciutat de 
Girona pel període de març a setembre de 2018 per un import de set-cents tretze 
euros i vuitanta-dos cèntims (713,82 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 
cinc-cents vuitanta-nou euros i noranta-tres cèntims (589,93 €) de pressupost net, i 
cent vint-i-tres euros i vuitanta-nou cèntims (123,89 €) d'IVA calculat amb un tipus del 
21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 740 31200 22611 (Control plagues i animals). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara el punt número 6. Senyor 
secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació del punt sisè.  

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup 
Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, l’aprovació de la despesa de 
713,82 euros a favor d’ESPAIVET. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
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7. Reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost 
efectiu de les prestacions realitzades per part de Vets Girona SLP per evitar un 
enriquiment injust d'aquest Ajuntament 

Vist l’informe emès per la tècnica de Protecció de la Salut, Carme  Teixidor Camps, de 
19 de setembre de 2018 de reconeixement de l’obligació de l'Administració municipal 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de Vets Girona SLP per 
evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament pels serveis de control de colònies de 
gats pel període de març a setembre de 2018. 

Atès que els serveis s’han efectuat adequadament i corresponen a les activitats diàries 
registrades a l’aplicació SURVEY-Gats, d’acord amb el document annex obrant a 
l’expedient. Atès que els preus de mercat els serveis prestats i les factures emeses per 
Vets Girona SLP pel mateix import, concepte i període, acceptant els termes de la 
proposta. 

Fonament jurídic: 

Primer.- D'acord amb el que disposa l'art 28 del RDL 3/2011, mitjançant el qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, les entitats Públiques 
no podran contractar verbalment a excepció dels supòsits assenyalats  a l'article 113.1 
TRLCSP en casos d'emergència. I que les contractacions, que es duguin a terme 
contravenint aquest article seran nul•les d'acord amb el previst a l'article 32.a) del 
TRLCSP i l'article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre  de procediment 
administratiu comú, que recull que seran nuls de ple dret els actes dictats prescindint 
total i absolutament del procediment legalment establert i també quan concorri 
qualsevol altra causa que estableixi expressament una disposició amb rang de llei. 

Segon.- Atès el que disposa l'article 31 del RDL 3/2011, mitjançant el qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els sentit  que els contractes 
de les Administracions Públiques són invàlids quan ho siguin algun dels seus actes 
preparatoris o d'adjudicació, per concórrer alguna causa de nul·litat en dret 
administratiu, però que aquesta invalidesa no eximeix de l'obligació d'abonament de 
les obres, serveis realitzats o béns subministrats, evitant l'enriquiment injust per part de 
l'Administració, i que aquesta o bé qui  actua com al seu representant ordena o dóna 
conformitat a la realització d'obres, subministraments o serveis, ha de fer front a 
l'obligació que ha contret pels actes d'aquest representant, encara que siguin invàlids 
per ser dictat sense seguir el procediment legalment establert. 

Tercer.- Atès el que disposen d'una banda les sentències del Tribunal Suprem, de 12 
de febrer de 1979, 21 de novembre de 1981 i 20 de desembre del 1983, entre altres 
introdueixen aquesta necessitat de que es permeti una adequada compensació 
econòmica i l'equilibri patrimonial de l'Administració i el contractista i de l'altra el 
Dictamen 3617/2000 del Consell d'Estat, mitjançant en un cas de contractació verbal, 
conclou que l'Administració estava obligada, per evitar l'enriquiment injust a 
indemnitzar els treballs realitzats pel tercer. 
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Quart.- Atès el que preveuen els articles 34 i 35 del TRLCSP, pel que fa al procediment 
a seguir en els casos de nul·litat absoluta dels contractes, per poder reconèixer el 
deute fora de la via judicial i l'inici d'un procediment de revisió d'ofici per a la restitució 
del valor dels serveis rebuts. 

Cinquè.- D'acord amb el que preveu l'article 106.1 de la LRJPAC, relatiu a la revisió 
d'ofici d'actes nuls de ple dret, les administracions públiques, en qualsevol moment, 
per iniciativa pròpia o a sol·licitud d'una persona interessada i d'acord amb l'article 
106.4 de la LRJPAC, les administracions públiques, en declarar la nul·litat d'una 
disposició o acte, podran establir les indemnitzacions que correspongui reconèixer a 
les persones interessades. 

Sisè.- Atès el que preveu l'art. 71.1 de la Llei 26/2010 pel que fa la competència de 
l'òrgan que ha aprovat o dictat per iniciar i resoldre els procediments de revisió d'ofici 
de disposicions reglamentàries i per iniciar el de  revisió d'actes nuls. 

Primer. RECONEIXER l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades corresponents als serveis veterinaris als gats de les colònies 
de la ciutat de Girona pel període de març a setembre de 2018, efectuades per part de 
Vets Girona SLP, d'acord amb els termes de l'informe emès per la tècnica de Protecció 
de la Salut, Carme Teixidor Camps, de 19 de setembre de 2018. 

Segon. APROVAR a favor de Vets Girona SLP, amb NIF B55250989, la despesa 
corresponent als serveis veterinaris als gats de les colònies de la ciutat de Girona pel 
període de març a setembre de 2018 per un import de mil sis-cents seixanta- cinc 
euros i seixanta-cinc cèntims (1.665,65 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa  en 
mil tres-cents setanta-sis euros i cinquanta-set cèntims (1.376,57 €) de pressupost net, 
i dos-cents vuitanta-nou euros i vuit cèntims (289,08 € ) d'IVA calculat amb un tipus del 
21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 740 31200 22611 (Control plagues i animals). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I, finalment, el punt setè de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
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per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup 
Municipal de Ciutadans, integrat per dos membres, la despesa a favor de Vets Girona, 
SL per un import de 1.665,65 euros. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

8. Liquidació provisional del contracte de gestió del servei d'estacionament amb 
limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona. 

Per acord del Ple de la Corporació, en sessió del dia 14 d'octubre de 2013, es va 
adjudicar la contractació de la gestió del servei d'estacionament amb limitació horària a 
diversos carrers de la ciutat de Girona, a favor de l'empresa "SETEX APARKI, SA". 

El contracte es va formalitzar el dia 6 de novembre de 2013, establint-se en el pacte 
sisè el següent en relació a la durada del contracte: "El termini de durada de la 
concessió es fixa en dos anys, a comptar del dia 1 de gener de 2014, i es podrà 
prorrogar per dues anualitats més, per mutu acord de les parts manifestat de forma 
expressa, fins a un màxim de 4 anys". 

Dintre les millores ofertades per l'empresa SETEX APARKI SA en la licitació, en els 
termes del pacte vuitè del contracte signat amb data 6 de novembre del 2013, hi havia 
les següents: 

- Dos vehicles amb sistema mòbil de lectura de matrícules. 

- Campanya d'informació per a la utilització del pagament de 
l'estacionament mitjançant telèfon mòbil. 
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- Sensors d'alta rotació, concretament 300. 

També en l'oferta, SETEX APARKI SA, dels 130 parquímetres previstos instal·lar en 
els termes previstos en el plec de prescripcions tècniques, va oferir instal·lar- ne 16 
més. 

D'acord amb el pacte sisè del contracte, la durada del contracte finalitzava el dia 31 de 
desembre de 2015. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 2 de desembre del 2015 en base a l'informe emès en 
data 27 de novembre de 2015, per la cap de Mobilitat i Via Pública, la senyora Maria 
Mercè Teixidor Oliveda, i l'enginyer municipal, el senyor Pere Casas Vall·llosera, es va 
acordar no prorrogar el contracte de la gestió del servei d'estacionament amb limitació 
horària a diversos carrers de la ciutat de Girona, que l'Ajuntament de Girona va 
formalitzar el dia 6 de novembre de 2013 amb l'empresa "SETEX APARKI, SA", amb 
NIF A28958247, en els termes de la clàusula XI.1 del Plec de Clàusules 
Administratives particulars reguladores de la licitació. 

En el Ple ordinari de 21/05/2018 es va acordar: 

"1. Iniciar els tràmits per l'aprovació provisional de la liquidació parcial a l'òrgan de 
contractació del contracte de gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat de 
Girona, signat amb l'empresa Setex Aparki, SA amb CIFA-28958247, d'acord amb els 
fets indicats en la part expositiva. En els següents termes: 

-El saldo de la liquidació provisional del contracte de la gestió del servei 
d'estacionament limitat a la ciutat és de 257.356,97 euros a favor de l'Ajuntament de 
Girona, i sens perjudici de practicar una liquidació definitiva quan finalitzi la prestació 
del servei de pagament mitjançant telèfon mòbil vinculat a aquest contracte. 

- Acordar la compensació definitiva de les factures emeses per Setex-
Aparki, SA corresponents a la gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat 
durant els mesos de novembre i desembre de 2015 d'imports 92.518,55 euros i 
87.951,44 euros (els dos tenen l'IVA inclòs), de les que ja es va retenir l'obligació de 
pagament corresponent, d'acord amb els fets indicats en la part expositiva. 

- Mantenir la "Fiança prestada" establerta en el punt desè del contracte de 
gestió del servei, considerant que queda afecta a l'execució de la prestació addicional  
de l'aplicació per mòbil, a efectes de la qual el contracte segueix vigent fins al 31 de 
desembre de 2023, d'acord amb els fets exposats en la part expositiva. 

- Concedir a Setex Aparki, SA amb CIF A-28958247, el termini de 
pagament en període voluntari establert en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària per a la satisfacció del deute de 76.886,98 euros, corresponents a 
l'import de la liquidació del contracte de gestió del servei d'estacionament limitat  a la 
ciutat de Girona, a partir de la data de notificació de la present resolució, i sens 
perjudici que en el cas que no s'aboni dins el període voluntari de pagament es 
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procedirà a la seva reclamació per via executiva, en aplicació del  que  estableix la 
normativa aplicable, d'acord amb els fets indicats en els apartats anterior i en la part 
expositiva. El termini de pagament d'aquesta liquidació és el següent: 

a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest  
no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 

b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada 
mes, des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. …" 

 

L'acord de Ple indicat, juntament amb l'informe signat amb data 16 de febrer per part 
de l'Àrea de mobilitat, fou notificat a SETEX APARKI SA amb data 4 de juny del 2018. 

Amb data 13 de juny del 2018, l'empresa va presentar un escrit RE 2018045803, en el 
que sol·licitava la traducció dels documents objecte de notificació al castellà i la 
concessió d'un nou termini per presentar al·legacions. 

Amb data 25 de juny del 2018, l'empresa va presentar escrit d'al·legacions. 

Amb data 26 de juny del 2018, es va notificar a l'empresa l'acord de Ple  i l'informe 
emès per l’Àrea de Mobilitat traduïts al castellà, atorgant-li un  nou termini per 
presentar al·legacions de 15 dies hàbils, l'empresa va tenir accés a la notificació el dia 
27 de juny del 2018. 

Transcorregut el termini, concretament 18 de juliol del 2018, no consta que l'empresa 
hagi presentat novament escrit d'al·legacions. 

No obstant, sí que consta que amb data 20 de juliol del 2018, la mercantil va efectuar 
ingrés per la quantitat de 76.886,98 euros ( número d'operació 120180005023). 

En conseqüència procedeix donar resposta a l'escrit d'al·legacions de 25 de juny del 
2018, que és l'únic que ha estat presentat davant l'Ajuntament. 

Pel que fa al contingut del mateix, en primer lloc, l'empresa al·lega la indefensió, per la 
incomprensió exacta del contingut dels documents notificats, atès que estan redactats 
en llengua catalana. 

Per altra banda, també al·lega l'empresa la improcedència en la liquidació del 
contracte de reclamar a SETEX APARKI la quantitat de 60.126,76 €, en  concepte de 
millores no executades pel què fa a la campanya per informació del pagament per 
smartphone, atès que en l'informe de valoració no es va puntuar a l'empresa  per 
aquesta millora, i el tècnics municipals en l'informe conclouen que " es considera que 
el pagament per smartphone no necessita cap campanya d'informació de la naturalesa 
i proporció oferta". 
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Finalment, la mercantil presenta també al·legació en relació amb els parquímetres, 
concretament, declara que l'empresa ha donat compliment al previst a la clàusula 
V.A).16  del Plec de condicions administratives particulars, que estableix com a 
obligació de l'adjudicatari el subministrament de 130 parquímetres, i aquests són els 
que foren lliurats a l'Ajuntament com es deriva de l'Acta de reversió de 18 de maig del 
2016. Declara l'empresa que sí que en l'estudi econòmic que va presentar l'empresa 
juntament amb l'oferta econòmica hi consten 138 parquímetres més 8 de reposició, i 
per tant una aportació total de 146 parquímetres, ara bé, aquests només consten en 
l'estudi econòmic i no formen part de l'oferta. Tampoc l'aportació d'aquests 8 
parquímetres de reposició fou objecte de valoració. 

Pel què fa a la primera al·legació, i en relació amb la indefensió declarada per la 
recurrent a conseqüència de la notificació amb llengua catalana de la resolució del Ple 
de 21 de maig del 2018, i l'informe emès per l'Àrea de mobilitat, val a dir que en cap 
cas s'ha produït dita indefensió a l'empresa, atès que quan l'Ajuntament va ser 
sol·licitat per la mateixa per a la traducció dels documents al Castellà, aquest va 
procedir d'aquesta manera i amb data 26 de juny del 2018, es va notificar a l'empresa 
l'acord de Ple i l'informe emès per l'Àrea de Mobilitat traduïts al castellà, atorgant-li un 
nou termini per presentar al·legacions de 15 dies hàbils, l'empresa va tenir accés a la 
notificació el dia 27 de juny del 2018. No consta que s'hagi presentat escrit 
d'al·legacions per part de la mercantil, una vegada notificada la resolució en castellà. 

Tanmateix l'empresa ha presentat al·legacions a l'acord a Ple de l'Ajuntament de data 
21 de maig del 2018 i ha efectuat el pagament de la quantitat "provisionalment" 
reclamada. 

No s'ha produït en cap cas la indefensió que al·lega l'empresa, doncs si entenem la 
indefensió com aquella privació del dret a defensa a conseqüència de la vulneració de 
normes procedimentals o processals, cal tenir present que en el present cas en cap 
cas s'ha produït, doncs la mercantil ha pogut fer valdre els seus drets i interessos 
legítims en diferents ocasions, concretament tant amb la notificació de l'inici dels 
tràmits per liquidar provisionalment el contracte, resolució en relació amb la qual va 
presentar al·legacions amb data 25 de juny del 2018, com posteriorment amb la nova 
notificació de la mateixa resolució traduïda al castellà, en la que es dóna novament el 
tràmit d'al·legacions per un període de 15 dies hàbils i contra la que no consta que 
l'empresa hagi presentat al·legacions. 

En quant a la segona al·legació, relativa a la no procedència de la reclamació de les 
millores referents a la campanya de publicitat, consta escrit presentat per l'empresa 
data 31 de març del 2016 ( RE. número 2016014903) en el  que justifica el compliment 
de la millora relativa a la campanya de publicitat sense que en cap cas qüestioni la 
obligatorietat del seu compliment, ans el contrari, el què fa l'empresa és reconèixer 
l'obligació, concretament, declara en el motiu tercer de l'escrit que: "En referencia a la 
afirmación del Ayuntamiento de que a empresa solo ha presentado facturas en 
concepto de campaña de información para  la  utilización  de  pago  del  
estacionamiento  mediante  teléfono  móvil por importe de 1.488,31 €( IVA incluido), 
hasta los 60.000 € anuales que se incluían en su oferta económica,, aportamos 
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documento nº 2, facturas emitidas por la sociedad Ingeniería Vial, SL, subcontratista 
del servicio de pago del estacionamiento mediante el citado sistema, por importe de 
39.366,73 € por el ejercicio 2014 y de 72.658,14 € correspondientes al ejercicio 2015. 
En síntesis, por determinadas circunstancias que se pusieron en conocimiento del 
Ayuntamiento, la inversión total realizada en el ejercicio de 2014 de 40.855,05€, fue 
inferior a la ofertada anualmente, sin embargo, en el ejercicio de 2015, la inversión 
total en dos años ha sido de 113.513,19€ y, en consecuencia, de 6.486,81€ menor a la 
ofertada, cantidad que podría compensarse con la... " 

En conseqüència no pot ara l'empresa, després de presentar en diferents ocasions 
escrits per justificar l'estat d'execució de les millores ofertades, declarar amb 
posterioritat que aquesta millores no els corresponia executar-les. 

També cal tenir present, i pel què fa a l'afirmació que fa la representació de la 
mercantil, relativa a que les millores no varen ser objecte de valoració, pel que ara no 
serien exigibles, que aquesta afirmació no és correcta, doncs, d'acord amb informes 
de les Juntes consultives en matèria de contractació, com és el cas de l'informe 
3/2010, de 15 de setembre de la Junta Consultiva de la Regió de Múrcia, es conclou 
que "en definitiva, si les millores ofertades per l'adjudicatari formen part integrant de la 
seva proposició ( oferta de contracte) i aquesta ha estat acceptada per l'adjudicació de 
l'òrgan de contractació sense cap reserva al respecte, aquelles seran exigibles al 
contractista amb independència de que hagin estat valorades a la fase d'adjudicació 
del contracte respectiu, oferta que haurà de complir-se en la seva totalitat". 

A més, en el pacte VUITÈ del contracte signat amb data 6 de novembre del  2013, 
s'inclouen com a millores que s'accepten per part de l'Ajuntament i han estat ofertes 
per la concessionària, entre altres, la següent: 

- Campanya d'informació per a la utilització del pagament de 
l'estacionament regulat mitjançant telèfon mòbil. A part de la campanya inicial de 
conscienciació general del Servei d'estacionament regulat, SETEX APARKI SA, 
realitzarà una altra campanya d'informació per a la utilització del pagament 
d'estacionament regulat mitjançant telèfon mòbil. 

Aquesta campanya consistirà en publicitat a revers dels tiquets de l'aparcament, 
cunyes de ràdio, premsa, etc. I demés mitjans d'informació fins esgotar la quantitat 
pressupostada anualment. 

El cost anual d'aquesta campanya específica és de 60.000 €. 

En conseqüència les millores ofertades per la contractista eren d'obligat compliment, 
atès que consten de manera expressa en el contracte signat entre les parts amb data 
6 de novembre del 2013, i a més, amb posterioritat han estat reconegudes per la 
contractista. 

Pel què fa a l'al·legació relativa als parquímetres, i al fet de què l'empresa no havia de 
lliurar a l'Ajuntament 146 parquímetres, sinó que 130, que eren els que derivaven de 
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l'obligació continguda a la clàusula V.A.16) del PCAP, val a dir que, d'acord amb el 
pacte primer contingut en el contracte signat amb data 6 de novembre del 2013, 
SETEX APARKI SA, es compromet a portar a terme la  gestió del servei de gestió amb 
horari limitat a diversos carrers de la ciutat de Girons, amb subjecció estricta al plec de 
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, documents 
que figuren a l'expedient i que van ser aprovats per acord de Ple de la Corporació, en 
sessió celebrada el dia 8 d'abril de 2013, i, concretament, amb les condicions 
contingudes en la seva oferta. L'oferta i d'acord amb el declarat per la mercantil 
contenia els 146 parquímetres ( 138 més 8 de reposició), que encara que constés en 
l'estudi econòmic, el mateix forma part integrant de la primera, i ha de ser objecte de 
compliment en els termes del pacte primer del contracte signat amb data 6 de 
novembre del 2013. 

Finalment, i en relació amb la sol·licitud de devolució de la garantia definitiva 
dipositada per fer front a les obligacions derivades del contracte, per import de 40.000 
euros, la clàusula XXIII del PCAP determina que " La devolució i cancel·lació de la 
garantia definitiva es regirà pel que disposa l'article 102 del TRLCSP...". La clàusula 
indicada fixa el termini de garantia en 2 mesos des de la finalització de l'execució del 
contracte i certificada per l'Ajuntament la correcta execució del mateix, mitjançant acte 
formal recollit a la clàusula XXIV de conformitat amb l'article 222 del TRLCSP. 

D'acord amb l'article 102.2 del TRLCSP, aprovada la liquidació del contracte i 
transcorregut el termini de garantia, si no en resultessin responsabilitats es retornarà la 
garantia constituïda o es cancel·larà l'aval o assegurança de caució. 

En el present supòsit es procedeix a liquidar provisionalment el contracte i no de 
manera definitiva, que no podrà efectuar-se fins que finalitzi la prestació del servei de 
pagament mitjançant telèfon mòbil vinculat al mateix, pel que en els termes de l'article 
102.2 del TRLCSP, la devolució no procedirà fins que es liquidi definitivament el 
contracte. 

D’acord amb els fets i fonaments, així com a la vista de l’acord de Ple de l’Ajuntament 
de 21 de maig del 2018, 

Primer.- Desestimar l'escrit d'al·legacions presentat per SETEX APARKI SA, d'acord 
amb els fets i fonaments exposats. 

Segon.- Liquidar provisionalment el contracte de gestió del servei  d'estacionament  
limitat  a  la  ciutat  de  Girona,  signat  amb  l'empresa SETEX APARKI, SA amb CIFA-
28958247. En els següents termes: 

- El saldo de la liquidació provisional del contracte de la gestió del servei 
d'estacionament limitat a la ciutat és de 257.356,97 euros a favor de l'Ajuntament de 
Girona, i sens perjudici de practicar una liquidació definitiva quan finalitzi la prestació 
del servei de pagament mitjançant telèfon mòbil vinculat a aquest contracte, d'acord 
amb els fets que consten en l'informe emès per l'Àrea de mobilitat. 
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- Acordar la compensació definitiva de les factures emeses per Setex-
Aparki, SA corresponents a la gestió del servei d'estacionament limitat a la ciutat 
durant els mesos de novembre i desembre de 2015 d'imports 92.518,55 euros i 
87.951,44 euros (els dos tenen l'IVA inclòs), de les que ja es va retenir l'obligació de 
pagament corresponent, d'acord amb els fets indicats en la part expositiva de l'informe 
emès per l'Àrea de mobilitat. 

- L'import resultant de la liquidació provisional del contracte de gestió del 
servei d'estacionament limitat a la ciutat de Girona queda establert en 76.886,98 
euros, import que ja ha estat satisfet per la mercantil amb data 20 de juliol del 2018 ( 
número d'operació 120180005023). 

Mantenir la garantia establerta en el punt desè del contracte de gestió del servei, 
considerant que queda afecta a l'execució de la prestació addicional de l'aplicació per 
mòbil, a efectes de la qual el contracte segueix vigent fins al 31 de desembre de 2023. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Règim Interior. En aquest cas, el punt número 8 de l’ordre del 
dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el Ple 
ordinari del maig, vàrem iniciar els tràmits de la liquidació parcial de l’òrgan de 
contractació del contracte. Vàrem acordar compensar definitivament les factures i 
concedir a Setex un termini de pagament voluntari. 
El 25 de juny l’empresa va presentar una sèrie d’al·legacions i la proposta que portem 
avui és desestimar l’escrit d’al·legacions presentat per Setex. L’import de liquidació en 
aquell cas –que ja ho vàrem explicar en el seu moment– era de 76.886,98, import que 
ja ha estat satisfet. I mantenir la garantia establerta del punt desè del contracte de 
gestió de servei, considerant que afecta l’execució de prestació del servei, de 
l’aplicació mòbil, a efectes del qual el contracte està vigent fins al 2023. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Paneque… 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. El nostre vot 
serà favorable a aquest punt, però ens agradaria insistir en la idea que hem traslladat 
cada vegada que s’ha parlat de l’adjudicació d’aquest contracte que ens agradaria, 
doncs, rebre explicacions de tot l’expedient, de tot el tràmit d’aquesta adjudicació, de si 
el recurs que va presentar una de les empreses en aquests moments tindria, tot i que 
el vam desestimar en el seu moment, alguna validesa o no, perquè alguns dels motius 
que al·legava l’empresa sembla que ara malauradament s’haurien complert. 

I també per tenir coneixement…, com saben, després de desestimar la pròrroga 
d’aquest contracte, es va arribar a un acord per a la municipalització i hi anaven, 
doncs, una sèrie de recursos econòmics; uns 70.000 euros, si no ho recordo 
malament, s’havien de destinar a programes d’inserció laboral. Doncs, crec que també 
tots els grups municipals voldríem rebre informació de a què s’han destinat i quin ha 
estat el resultat de l’aplicació d’aquests recursos. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Intervencions? Senyor 
Salellas… 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres en primer lloc, doncs, 
com ja vam fer al seu dia, felicitar els tècnics i la tasca que s’ha fet en aquest sentit de 
control i de fiscalització en un cas com aquest. A vegades hem sigut crítics quan no 
s’ha fet aquesta tasca; ara en aquest cas s’ha fet. I les conclusions són clares, les 
conclusions són que hem de reclamar a aquesta empresa que durant un temps va 
portar de forma externalitzada el servei de les zones blaves i verdes i ens adonem –i 
aquest és un cas, però no és l’únic– que les externalitzacions –després parlarem 
d’Eulen que és un altre cas on també hi ha conflicte– sovint ens porten a una situació 
de descontrol o que directament les empreses intenten aprofitar-se del servei per 
enriquir-se de forma podríem dir il·lícita, com a mínim des del nostre punt de vista.  

Per tant, el que fem avui és una reclamació pertinent, una reclamació que deriva d’una 
feina que s’ha fet de fiscalització i de control que és encertada i que, a més, podríem 
dir que per sort hem revertit i que va municipalitzar, en un acord que hi va haver entre 
la CUP i l’equip de govern, aquestes zones blaves i verdes. Una municipalització que 
si bé és cert que als resultats econòmics podríem dir que no hi està havent la 
transparència que a nosaltres també ens agradaria que hi fos, sí que podem dir que 
està anant molt millor del que era el model anterior i que, per tant, ha sigut un benefici 
per a aquesta ciutat. Una proposta que portava aquest grup en el seu programa, una 
proposta que vam acordar amb l’equip de govern, una proposta que, a més, quan la 
vam portar aquí ens vam quedar sols votant l’equip de govern i nosaltres, però que al 
llarg del temps s’ha demostrat que era una proposta beneficiosa per al conjunt de la 
ciutat. 

Finalment, només dir que veient tot això, ens costa d’entendre que llavors el PDeCAT, 
l’equip de govern, es dediqui quan els temes es porten al Congrés a posar traves al 
que són els processos de municipalització i de, diguéssim, internalització de 
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determinats serveis. Això és el que fa un partit que llavors quan municipalitza casa seu 
veu que els beneficis són molts. 

Gràcies.   

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, el senyor Albertí… 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, en el mateix 
sentit que deia el regidor Lluc Salellas, en aquest cas entenem que s’ha fet una bona 
tasca a través del servei tècnic de quantificar i valoritzar el cost de la reversió d’aquest 
servei. Per tant, nosaltres entenem que s’ha fet aquesta bona tasca, votarem 
favorablement a aquesta proposta. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, a la senyora 
Paneque, quan vulgui ens trobem i li expliquem totes les dades. 

Pel que fa al senyor Salellas, bé, nosaltres hem dit sempre que no és la nostra 
filosofia, no és la nostra ideologia la municipalització, però sí quan les dades ens diuen 
que així ho hem de fer. Nosaltres pensem que pot haver-hi una combinació dels dos 
sistemes i, per tant, entenem que quan s’ha de fer ho hem fet i no ens han caigut els 
anells, es demostra, però quan pensem que no s’ha de fer, també ho fem. Per tant, no 
és la nostra filosofia de dir tot municipalització, perquè les coses s’han d’estudiar i 
s’han de veure, i quin és el millor sistema per a aquest consistori. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem a la 
votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la liquidació provisional del contracte de gestió del servei d’estacionament 
limitat a la ciutat de Girona signat amb l’empresa Setex Aparki. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
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Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

9. Modificar les prestacions derivades del contracte  dels  serveis  de  neteja 
establert amb l'empresa Eulen. SA. 

Vistos els antecedents obrants en l'expedient 2016009694, i atès que per acord del Ple 
de la Corporació de data 12 de setembre de 2016, es va adjudicar el servei de neteja 
d'edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als Blocs 1, 
2, 3, 5, 6 i 8, a favor de les següents empreses: 

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

El bloc 1 (centres escolars), per un import anual de 1.951.723,64 €, dels quals 
1.612.994,74 € corresponen a la base imposable i 338.728,90 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,84 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora nocturna: 15,91 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 
21,99 €, IVA exclòs  

Preu / hora especialista: 14,80 €, IVA exclòs 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de casals 
d'estiu + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

1.920 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 

El bloc 2 (equipaments i instal·lacions esportives), per un import anual de 476.074,21 
€, dels quals 393.449,76 € corresponen a la base imposable i 82.624,45 € a l'IVA 
calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,45 €, IVA exclòs  
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Preu / hora netejadora nocturna: 15,47 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora festiva: 21,40 €, IVA exclòs  

Preu / hora especialista: 14,36 €, IVA exclòs 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

500 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs  

85 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs 

El bloc 3 (equipaments de serveis socials), per un import anual de 375.252,25 €, dels 
quals 310.125,83 € corresponen a la base imposable i 65.126,42 €, a l'IVA calculat al 
tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,71 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs  

Preu / hora especialista: 14,59 €, IVA exclòs 

També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

60 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs  

10 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs 

El bloc 5 (edifici consistorial, Centres Culturals, Cartelleres i altres edificis), per  un 
import anual de 519.719,82 €, dels quals 429.520,51 €, corresponen a la base 
imposable i 90.199,31 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora nocturna: 15,67 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs  

Preu / hora especialista: 14,51 €, IVA exclòs 
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També s'ofereix una bossa d'hores, incloses en el preu anual d'adjudicació, de neteges 
extres + incidentals i obres, amb el següent preu /hora: 

50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs  

20 hores de netejadora festiva: 19,08 €, IVA exclòs 

El bloc 6 (edificis mixtes), per un import anual de 156.161,28 €, dels quals 129.058,91 
€ corresponen a la base imposable i 27.102,37 € a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora nocturna: 15,86 €, IVA exclòs 

Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs  

Preu / hora especialista: 14,70 €, IVA exclòs 

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

El bloc 8 (Mercat Municipal d'Abastaments (Mercat del Lleó) i Mercat Municipal  de 
Fruites i Verdures), per un import anual de 165.013,75 €, dels quals 136.375,00 € 
corresponen a la base imposable i 28.638,75 €, a l'IVA calculat al tipus del 21%. 

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 7,00 €, IVA exclòs  

Preu / hora netejadora nocturna: 7,50 €, IVA exclòs  

Preu / hora especialista: 7,50 €, IVA exclòs 

La durada dels contractes s'estableix en 2 anys, a comptar del primer dia del  mes 
següent a la formalització, i es podrà prorrogar per dues anualitats més, per acord de 
les parts manifestat de forma expressa amb una antelació mínima de tres mesos, 
abans de la seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim global de quatre 
anys, de conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 

En data 26 d'octubre de 2016 es procedí a la formalització dels contractes, per tant 
van entrar en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 

Per acords del Ple de la Corporació de dates 8 de maig, 10 de juliol de 2017, 13 de 
novembre de 2017, 12 de febrer, 9 d'abril, i 9 de juliol de 2018, s'han aprovat diferents 
modificacions del contracte establert amb EULEN, S.A., NIF A- 28517308. 
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Per acords del Ple de la Corporació de data 31 de juliol de 2018, s'han prorrogat els 
serveis de neteja, pel període d'un any a partir del dia 1 de novembre de  2018. 

Pel que fa a la primera anualitat del contracte, una part de les hores que corresponen 
a aquestes modificacions  s'han aplicat a la bossa hores ofertada  per l'empresa. 

Pel que fa a la segona anualitat del contracte es torna a disposar de la bossa d'hores 
ofertada per l'empresa. Una part de les hores que corresponen a aquestes 
modificacions s'han aplicat a la bossa hores, quedant la bossa d'hores dels diferents 
blocs de la següent manera: 

Bloc 1: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de 1.877 hores laborables, per un import 
de 25.474,43 €, IVA inclòs. 

Bloc 2: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de 471,5 hores laborables i 22 hores 
festives, per un import de 6.906,59 €, IVA inclòs. 

Bloc 3: 

Queda disponible una bossa d'hores de 52 hores laborables diürnes i 7 hores 
diumenges i festius, amb un import de 867,27 €, IVA inclòs. 

Bloc 5: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de 22 hores laborables i 11 hores 
diumenges i festius, amb un import de 552,32 €, IVA inclòs. 

De conformitat amb els informes emesos pels caps d'àrea corresponents i traslladats 
per la Tècnica de Secretaria Administrativa i Estadística, amb els informes de Cias 
Com i la conformitat de l'empresa "Cias Com 2001,  SL.", segons consta a l'aplicatiu 
de la central de peticions de la neteja, adjudicatària del contracte dels serveis de 
consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i assistència tècnica a 
l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de l'Ajuntament, en els que 
es recullen els canvis d'horari, altes de nous equipaments, ampliacions i neteges 
extres, que s'han dut a terme els últims mesos, amb els corresponents pressupostos. 

Cal tenir present que l'empresa adjudicatària en la seva oferta i pel que fa als lots 1, 2, 
3 i 5, va oferir una bossa d'hores anual per neteges extres, incidentals,  obres i casals 
d'estiu segons el lot. Els imports anuals de la bossa d'hores dels diferents lots ja estan 
inclosos en l'import anual d'adjudicació. 

De conformitat amb la Disposició Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic i atès que el contracte del servei de neteja d'edificis i 
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dependències municipals, fou adjudicat abans de la seva entrada en vigor, la 
normativa aplicable és el TRLCSP. 

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

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

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

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

Atès que el contractista ha presentat el pressupost per cadascuna de les neteges que 
es proposen aprovar, s'entén efectuat el tràmit d'audiència recollit en el PCAP. 

Vist el previst a l'article 106 del TRLCSP, així com els articles 99, 156 i 219 del 
TRLCSP. 

Atès que l'import acumulat de les modificacions ja aprovades (acords de Ple de 8 de 
maig, 10 de juliol, 13 de novembre de 2017, 12 de febrer, 9 d'abril, i 9 de juliol de 2018) 
i les que s'inclouen en el present acord, no superen el 10% de l'import d'adjudicació. 

Com sigui que en el present supòsit fruit de les variacions que es proposen aprovar es 
produeix una reducció del servei, pel que fa al reajustament de garanties, a 
conseqüència de la modificació del contracte, regulat a l'article 99.3 del TRLCSP, en el 
present supòsit es produiria a la baixa. 

Com sigui que d'acord amb els antecedents que consten a la Tresoreria de 
l'Ajuntament, EULEN SA va ingressar en metàl·lic el 20/07/18, la quantitat de 239,41€, 
en concepte de reajustament de la garantia definitiva, fruit de les ampliacions 
acordades en el servei de neteja dels edificis i les dependències municipals mitjançant 
acord del Ple de 09/07/18. 

I atesa la bossa d'hores per neteges extres, incidentals i obres i casals d'estiu, prevista 
en la licitació del servei. 
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Primer.- APROVAR la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis 
de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, corresponents als 
blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicades a l'empresa "Eulen, S.A.", NIF núm. A-28517308: 

1.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 243. Modificació del  servei de neteja 
proposada des de la direcció del Centre Cultural La Mercè, i amb la voluntat de millorar 
la prestació del servei i de les seves necessitats, es realitzaran 4 hores laborables en 
dissabte i la resta, en horari de dilluns a divendres amb efectes a partir del dia 14 de 
maig de 2018. La distribució de les hores quedaria de la següent manera: 

Fins al 13 de maig de 2018 es feien 50 hores setmanals de dilluns a diumenge. A partir 
del 14 de maig de 2018 es farà el següent horari: 

Netejadora 1: (34 hores setmanals) 31,5 hores de dilluns a divendres i 2,5 hores 
dissabtes: 

6:00 a 13:30 dilluns 

6:00 a 12:00 de dimarts a divendres 6:00 a 

8:30 dissabtes 

Netejadora 2: (14,5 hores setmanals) 14,5 hores de dilluns a divendres: 6:00 a 9:00 de 
dilluns a dijous 

6:00 a 8:30 divendres 

Netejadora 3: (1,5 hores setmanals) 1,5 hores dissabte: 

6:00 a 7:30 dissabte 

Amb un total de 50 hores setmanals de dilluns a dissabte. 

Aquest canvi en l'horari representa una disminució de l'import anual del servei. L'import 
anual era de 44.791,32 €, IVA inclòs, i amb aquest canvi d'horari queda en un import 
anual de 40.363,64. Per tant, l'import del servei es redueix en 4.427,68 € anuals, IVA 
inclòs i 368,97 € mensuals, IVA inclòs. L'import mensual del servei queda en 3.363,64 
€, IVA inclòs. Pel que fa al mes de maig de 2018 l'import del servei és de 3.158,37 €, 
IVA inclòs, amb una reducció de l'import pel mes de maig de 2018 de 214,24 €, IVA 
inclòs. 

L'import a donar de baixa durant el període de 14 de maig de 2018 i fins a 31 octubre 
de 2019 (17 mesos i la part del mes de maig de 2018) és de sis mil quatre-cents 
vuitanta-sis euros amb setanta-tres cèntims (6.486,73 €), dels quals 5.360,93 € 
corresponen a la base imposable i 1.125,80 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb el següent detall: 
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L'import a donar de baixa durant el període de 14 de maig i fins a 31 d'octubre de 2018 
(5 mesos i la part del mes de maig de 2018) és de 2.059,09 €, IVA inclòs, que 
correspon a l'AD 2018/4835 partida 2018 504 33302 22700. 

L'import a donar de baixa durant el període d' 1 de novembre i fins a 31 de desembre 
de 2018 (2 mesos) és de 737,94 €, IVA inclòs, que corresponen a l'AD 2018/41185 
partida 2018 504 33302 22700. 

L'import a donar de baixa durant el període d' 1 de gener i fins a 31 d'octubre de 2019 
(10 mesos) és de 3.689,70 €, IVA inclòs, que corresponen al futur Ad del pressupost de 
l'any 2019. 

2.- Escola bressol el Tren (Bloc 1): Petició 269. Neteja extraordinària per inundació del 
dia 4 de juny de 2018, amb un total de 5 hores de netejadora (bossa d'hores), amb un 
import de seixanta-set euros amb vuitanta-vuit cèntims (67,88 €), dels quals 56,10 € 
corresponen a la base imposable i 11,78 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la 
bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb càrrec a l'AD 2018/829. 

3.- Pavelló Municipal Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 267. Neteja extraordinària els 
dies 8, 9 i 10 de juny de 2018, amb motiu del Festival Sea Otter Europe 2018, amb un 
total de 21 hores de netejadora (bossa d'hores), i 8 hores de netejadora festiva (bossa 
d'hores), amb un import total de quatre-cents seixanta-nou euros amb setanta-nou 
cèntims (469,79 €), dels quals 388,26 € corresponen a la base imposable i 81,53 € a 
l'IVA calculat al 21%. 

Distribuïdes de la següent manera: 

-8/06/2018: 1 servei de neteja (1 persona), en horari de 14 a 20 hores, que s'ocuparà 
del repàs continuat de lavabos, vestidors,  sales, zona expositors, zona menjador, 
zona pista auxiliar, i entrada vestíbul zona esportistes, així com el vestíbul de la llotja. 

-8/06/2018: 1 servei de neteja (2 persones), en horari de 14 a 16 hores, per a fer un 
ample reforç durant el procés de muntatge dels estands dels expositors, i del 
recorregut de la zona de pista central, on s'ubicaran els estands (recorregut del públic) 

-9/06/2018: 1 servei de neteja en horari de 9 a 20 hores, que s'ocupi del repàs 
continuat de lavabos, vestidors, sales, zona expositors, zona  menjador, zona pista 
auxiliar, i entrada vestíbul zona esportistes, així com el vestíbul de la  llotja. 

-10/06/2018: 1 servei de neteja, en horari de 7 a 15 hores, que s'ocupi del repàs 
continuat de lavabos, vestidors, sales, zona expositors, zona  menjador, zona pista 
auxiliar, i entrada vestíbul zona esportistes, així com el vestíbul de la  llotja. 

Les 21 hores de netejadora, amb un import de dos-cents vuitanta-cinc euros amb deu 
cèntims (285,10 €), dels quals 235,62 € corresponen a la base imposable i 49,84 € a 
l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 

2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 
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Les 8 hores de netejadora festiva, amb un import de cent vuitanta-quatre euros amb 
seixanta-nou cèntims (184,69 €), dels quals 152,64 € corresponen a la base imposable 
i 32,05 € a l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 2. 
Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

4.-Zona esportiva de la Devesa (Bloc 2): Petició 271. Aprovació de l'ampliació del 
servei de neteja dels vestidors durant el període d'obertura de les piscines a  l'estiu de 
2018 (del dia 17 de juny al dia 11 de setembre de 2018), amb un total  de 92 hores de 
netejadora laborable i 10 hores de netejadora festiva el mes de juny, 167 hores de 
netejadora laborable i 30 hores de netejadora festiva el mes de juliol, 174 hores de 
netejadora laborable i 25 hores de netejadora festiva el mes d'agost, i 52 hores de 
netejadora laborable i 15 hores de netejadora festiva  el mes de setembre. Amb un 
import total de vuit mil set-cents nou euros amb setanta-sis cèntims (8.709,76 €), dels 
quals 7.198,15 € corresponen a la base imposable i 1.511,61 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb el següent detall: Juny 2018: 

Les 92 hores de netejadora laborable (bossa d'hores), amb un import de mil dos- cents 
quaranta-nou euros amb un cèntim (1.249,01 €), dels quals 1.032,24 € corresponen a 
la base imposable i 216,77 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la bossa d'hores 
laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

Les 10 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de dos-cents trenta 
euros amb vuitanta-set cèntims (230,87 €), dels quals 190,80  € corresponen a la base 
imposable i 40,07 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la bossa d'hores festives 
del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

Amb un import total el mes de juny de 2018 de 1.479,88 €, dels quals 1.223,04 € 
corresponen a la base imposable i 256,84 € a l'IVA calculat al 21% Juliol 2018: 

Les 167 hores de netejadora laborable (bossa d'hores), amb un import de dos mil dos-
cents seixanta-set euros amb vint-i-tres cèntims (2.267,23 €), dels quals 1.873,74 € 
corresponen a la base imposable i 393,49 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la 
bossa d'hores laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

Les 4 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de noranta-dos 
euros amb trenta-cinc cèntims (92,35 €), dels quals 76,32 € corresponen a la base 
imposable i 16,03 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la bossa d'hores festives 
del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

Les 26 hores de netejadora festiva restants del mes de juliol, amb un import de sis-
cents setanta-tres euros amb vint-i-quatre cèntims (673,24 €), dels quals 556,40 € 
corresponen a la base imposable i 116,84 € a l'IVA calculat al 21%.  Amb càrrec a la 
partida 2018 201 34200 22700 Neteja equipaments esportius del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2018. 
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Amb un import total el mes de juliol de 2018 de 3.032,82 €, dels quals 2.506,46 € 
corresponen a la base imposable i 526,36 € a l'IVA calculat al 21%. 

Agost 2018: 

Les 174 hores de netejadora laborable (bossa d'hores), amb un import de dos mil tres-
cents seixanta-dos euros amb vint-i-sis cèntims (2.362,26 €), dels quals 1.952,28 € 
corresponen a la base imposable i 409,98 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la 
bossa d'hores laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

Les 25 hores de netejadora festiva, amb un import de sis-cents quaranta-set euros 
amb trenta-cinc cèntims (647,35 €), dels quals 535,00 € corresponen a la base 
imposable i 112,35 a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018  201 34200 
22700 Neteja equipaments esportius del vigent pressupost municipal  o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2018. 

Amb un import total el mes d'agost de 2018 de 3.009,61 €, dels quals 2.487,28 € 
corresponen a la base imposable i 522,33 € a l'IVA calculat al 21%. 

Setembre 2018: 

Les 17,5 hores de netejadora laborable (bossa d'hores), amb un import de dos-cents 
trenta-set euros amb cinquanta-vuit cèntims (237,58 €), dels quals 196,35 € 
corresponen a la base imposable i 41,23 € a l'IVA calculat al 21% van amb càrrec a la 
bossa d'hores laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

Les 34,5 hores de netejadora laborable restants del mes de setembre, amb un import 
de cinc-cents seixanta-un euros amb  quaranta-sis  cèntims  (561,46 €), dels quals 
464,02 € corresponen a la base imposable i 97,44 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec 
a la partida 2018 201 34200 22700 Neteja equipaments esportius del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2018. 

Les 15 hores de netejadora festiva, amb un import de tres-cents vuitanta-vuit euros 
amb quaranta-un cèntims (388,41 €), dels quals 321,00 € corresponen a la base 
imposable i 67,41 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 201 34200 
22700 Neteja equipaments esportius del vigent pressupost municipal  o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2018. 

Amb un import total el mes de setembre de 2018 de 1.187,46 €, dels quals  981,37 € 
corresponen a la base imposable i 206,09 € a l'IVA calculat al 21%. 

5.-Casa Pastors (Bloc 5): Petició 255. Ampliació del servei de  manteniment durant la 
mostra floral "Girona Temps de Flors 2018", dels lavabos de la planta baixa (inclòs WC 
minusvàlids), pati i annexes (inclòs passadissos) de la planta baixa deixant de banda 
l'oficina d'atenció situada en aquesta mateixa planta. 

Amb les següents neteges, pel que fa a l'espai: 
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-Primera neteja extraordinària el dia 12 de maig, un cop acabat el muntatge, neteja de 
l'espai de la mostra floral especificat. La neteja d'aquest espai ha de finalitzar com a 
molt tard abans de les 9:00 hores del matí. 

- Segona neteja extraordinària el dia 21 de maig, un cop acabat el desmuntatge, neteja 
de l'espai de la mostra floral especificat amb la finalitat de retornar-los a l'estat inicial. 
Aquesta es realitzarà un cop s'hagi acabat el desmuntatge. 

Amb les següents neteges, pel que fa als WC: 

-Manteniment i neteja WC planta baixa indicats: neteja 2 cops per dia, buidatge 
papereres WC i reposició de paper higiènic. Del 12 al de maig (matí i migdia- tarda) 

-Neteja de reforç amb una tercera neteja dels WC de la planta baixa durant els dies de 
l' "Open Night" (dies 12, 16 i 19 de maig tarda-vespre). 

Amb un total de 17 hores de netejadora (bossa d'hores) i 4 hores de netejadora 
festiva, amb un import total de tres-cents vint-i-tres euros amb catorze cèntims (323,14 
€), dels quals 267,06 € corresponen a la base imposable i 56,08 € a l'IVA calculat al 
21%. Amb el següent detall: 

Les 17 hores de netejadora (bossa d'hores), amb un import de dos-cents trenta euros 
amb vuitanta cèntims (230,80 €), dels quals 190,74 € corresponen a la  base 
imposable i 40,06 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2018/832. 

Les 4 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de noranta-dos 
euros amb trenta-cinc cèntims (92,35 €), dels quals 76,32 € corresponen a la base 
imposable i 16,03 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del 
Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2018/832. 

6.- Museu d'Història (Bloc 5): Petició 256. Ampliació del servei de manteniment durant 
la mostra floral "Girona Temps de Flors 2018", dels lavabos ubicats al Museu 
d'Història. 

Amb les següents neteges: 

Manteniment neteja WC, amb buidatge de papereres WC i reposició de paper higiènic 
els dies: 

- Dissabtes 12 i 19: matí, tarda i vespre 

- Diumenges 13 i 20: matí i tarda 

- Dimecres 16: vespres 
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Amb un total de 7 hores de netejadora (5 de les quals amb bossa d'hores i 2 hores a 
preu normal i 4 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import total de 
cent noranta-tres euros amb vint-i-un cèntims (193,21 €),  dels quals 159,68 € 
corresponen a la base imposable i 33,53 € a l'IVA calculat al 21%. Amb el següent 
detall: 

Les 5 hores de netejadora (bossa d'hores), amb un import de seixanta-set euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (67,88 €), dels quals 56,10 € corresponen a la base imposable i 
11,78 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 5. 
Amb càrrec a l'AD 2018/832. 

Les 2 hores de netejadora, amb un import de trenta-dos euros amb noranta-vuit 
cèntims (32,98 €), dels quals 27,26 € corresponen a la base imposable i 5,72 €, a l'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 600 43200 221 98 exposició de flors - 
subministrament del vigent pressupost municipal. 

Les 4 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de noranta-dos 
euros amb trenta-cinc cèntims (92,35 €), dels quals 76,32 € corresponen a la base 
imposable i 16,03 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del 
Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2018/832. 

7.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 254. Ampliació del servei de 
manteniment durant la mostra floral "Girona Temps de Flors 2018", amb el claustre i 
els lavabos. 

Amb les següents neteges, pel que fa a l'espai claustre: 

-Primera neteja extraordinària el dia 12 de maig, un cop acabat el muntatge, neteja de 
l'espai de la mostra floral especificat. La neteja d'aquest espai ha de finalitzar com a 
molt tard abans de les 9:00 hores del matí. 

- Segona neteja extraordinària el dia 21 de maig, un cop acabat el 
desmuntatge, neteja de l'espai de la mostra floral especificat amb la finalitat de 
retornar-los a l'estat inicial. Aquesta es realitzarà un cop s'hagi acabat el desmuntatge. 

Amb les següents neteges, pel que fa als WC: 

Manteniment i neteja WC amb neteja, buidatge papereres WC i reposició de paper 
higiènic. 

- Dissabtes 12 i 19: matí, tarda i vespre 

- Diumenges 13 i 20: matí i tarda 

- Dies 14, 15, 17 i 18: tarda 

- Dimecres 16: tarda i vespre 
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Amb un total de 12 hores de netejadora, i 4 hores de netejadora festiva (2 de les quals 
amb bossa d'hores i 2 hores a preu normal), amb un import total de dos- cents 
noranta-sis euros amb cinquanta cèntims (296,50 €), dels quals 245,04 € corresponen 
a la base imposable i 51,46 € a l'IVA calculat al 21%. Amb el següent detall: 

Les 12 hores de netejadora, amb un import de cent noranta-set euros amb noranta-un 
cèntims (197,91 €), dels quals 163,56 € corresponen a la base imposable i 34,35 €, a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 600 43200 221 98 exposició de flors 
- subministrament del vigent pressupost municipal. 

Les 2 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de quaranta-sis 
euros amb disset cèntims (46,17 €), dels quals 38,16 € corresponen a la base 
imposable i 8,01 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores festives del 
Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2018/832. 

Les 2 hores de netejadora festiva, amb un import de cinquanta-dos euros amb 
quaranta-dos cèntims (52,42 €), dels quals 43,32 € corresponen a la base imposable i 
9,10 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 600 43200 221 98 
exposició de flors - subministrament del vigent pressupost municipal. 

8.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 266. Neteja els següents dies: 

- Dilluns 4 de juny de 2018, a partir de les 15:00 hores 

- Dilluns 25 de juny de 2018, a les 8:00 hores 

Amb un total de 5 hores de netejadora laborable, amb un import de vuitanta-dos euros 
amb quaranta-sis cèntims (82,46 €), dels quals 68,15 € corresponen a la base 
imposable i 14,31 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 505 33351 
22700 Neteja sales exposicions / bòlit del vigent pressupost municipal o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2018. 

9.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 272. Neteja els següents dies: 

- Dilluns 11 de juny de 2018, entre les 10:00 i les 15:00 hores 

Amb un total de 2,5 hores de netejadora laborable, amb un import de quaranta-un 
euros amb vint-i-tres cèntims (41,23 €), dels quals 34,07 € corresponen a la base 
imposable i 7,16 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 505 33351 
22700 Neteja sales exposicions / bòlit del vigent pressupost municipal o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2018. 

10.- Sala d'Exposicions Sant Nicolau (Bloc 5): Petició 273. Neteja extraordinària  el dia 
9 de juny de 2018, amb motiu de l'entrega de premis Cuixart, amb un total de 1 hora 
de netejadora laborable, amb un import de setze euros amb quaranta- nou cèntims 
(16,49 €), dels quals 13,63 € corresponen a la base imposable i 2,86 € a l'IVA calculat 
al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 505 33351 22700 Neteja sales exposicions / bòlit 
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del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades  als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2018. 

11.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 276. Neteja extraordinària de l'Auditori, 
Claustre i dels lavabos (planta baixa) entre les dues activitats consecutives de dissabte 
16 de juny de 2018 (Concert del conservatori Isaac Albéniz) i diumenge 17 de juny de 
2018 (Desfilada de Fi de curs de Qstura i concert Girona d'autor amb Las Migas). 

Amb una primera neteja abans de diumenge 17 de juny a les 9:00 del matí i una 
segona neteja el mateix diumenge 17 de juny de 2018, entre les 13:30 i les 16 hores. 
Amb un total de 6 hores de netejadora festiva, amb un import de cent cinquanta-set 
euros amb vint-i-cinc cèntims (157,25 €), dels quals 129,96 € corresponen a la base 
imposable i 27,29 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 505 33351 22700 Neteja sales exposicions / bòlit del 
vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la 
base 12a del pressupost 2018. 

12.-Lavabos de la plaça dels Jurats (bloc 6): Petició 264. Neteja extraordinària de les 
instal·lacions i els WC públics de la plaça dels Jurats pels dies 21 i 22 de juny de 2018 
de 8 a 9 del matí, durant el festival Viu21música, amb un total de 2  hores de 
netejadora laborable i un import de trenta-tres euros amb quaranta cèntims (33,40 €), 
dels quals 27,60 € corresponen a la base imposable i 5,80 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 506 33361 22700 Neteja Espai Marfà del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2018. 

Segon.- Establir que de les hores disponibles a la bossa  d'hores  que corresponen a 
la segona anualitat dels blocs 1, 2, 3 i 5, s'han aplicat les següents: 

Bloc 1: 

Amb una bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i obres, de 1.877 hores 
laborables, per un import de 25.474,43 €, IVA inclòs. (AD 2018/829). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 5 hores de l'escola bressol el Tren. Petició 269 (punt 2), amb un import de 67,88 €, 
IVA inclòs. 

Amb un total de 5 hores laborables, i un import total de 67,88 €, IVA inclòs. 

Quedant encara disponible una bossa d'hores de 1.872 hores laborables, per un 
import de 25.406,55 €, IVA inclòs. 
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Bloc 2: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 471,5 hores 
laborables i 22 hores festives, per un import de 6.906,59 €, IVA inclòs (AD 2018/830). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 21 hores del Pavelló municipal Girona-Fontajau. Petició 267 (punt 3), 
amb un import de 285,10 €, IVA inclòs. 

- 450,50 hores de la zona esportiva de la Devesa. Petició 271. (punt 4), 
amb un import de 6.116,08 €, IVA inclòs. 

Amb un total de 471,50 hores laborables, i un import total de 6.401,18 €, IVA inclòs. 

Hores festives: 

- 8 hores del Pavelló municipal Girona - Fontajau. Petició 267 (punt 3), 
amb un import de 184,69 €, IVA inclòs. 

- 14 hores de la zona esportiva de la Devesa. Petició 271 (punt 4), amb un 
import de 323,22 €, IVA inclòs. 

Amb un total de 22 hores festives, i un import total de 507,91 €, IVA inclòs. 

Com sigui que l'import de l'AD 2018/830 era de 6.906,59 €, i de la suma de les hores 
471,50 hores laborables i les 22 hores festives aplicades en la present resolució és de 
6.909,09 €, s'ha d'aprovar la diferència de 2,5 € amb càrrec a la partida 2018 201 
34200 22700 Neteja equipaments esportius del vigent pressupost municipal o a les 
partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2018. 

La bossa d'hores del bloc 2 queda esgotada pel que fa a la segona anualitat del 
contracte. 

Bloc 3: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 52 hores laborables 
diürnes i 7 hores diumenges i festius, amb un import de 867,27 €, IVA inclòs (AD 
2018/831). 

No s'aplica cap en el present acord. 

Quedant encara disponible una bossa de 52 hores laborables diürnes i 7 hores 
diumenges i festius, amb un import de 867,27 €, IVA inclòs. 
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Bloc 5: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 22 hores laborables 
i 11 hores diumenges i festius, amb un import de 552,32 €, IVA inclòs (AD 2018/832). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 17 hores Casa Pastors. Petició 255 (punt 5), amb un import de 230,80 €, 
IVA inclòs. 

- 5 hores Museu d'Història. Petició 256 (punt 6), amb un import de 67,88 
€, IVA inclòs. 

Amb un total de 22 hores laborables, amb un import de 298,68 €, IVA inclòs. Hores 
festives: 

-1 hora del refugi antiaeri (aprovada per acord de Ple de 9/07/18). Petició 257 (punt 
34), amb un import de 23,09 €, IVA inclòs. 

-4 hores Casa Pastors. Petició 255 (punt 5), amb un import de 92,35 €, IVA  inclòs. 

-4 hores Museu d'Història. Petició 256 (punt 6), amb un import de 92,35 €, IVA inclòs. 

-2 hores Centre Cultural La Mercè. Petició 254 (punt 7), amb un import de   46,17 

€, IVA inclòs. 

Amb un total de 11 hores festives, amb un import de 253,96 €, IVA inclòs. 

Com sigui que l'import de l'AD 2018/832 era de 552,32 €, i de la suma de les hores 22 
hores laborables i les 11 hores festives aplicades en la present  resolució és de 552,64 
€, s'ha d'aprovar la diferència de 0,32 € amb càrrec a la partida 2018 410 92000 22700 
Neteja edifici consistorial i béns patrimonials del vigent pressupost municipal o a les 
partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2018. 

La bossa d'hores del bloc 5 queda esgotada pel que fa a la segona anualitat del 
contracte. 

Tercer .-  Reajustar  l'import  de  la  garantia  definitiva  per  donar  compliment al 
previst a l'article 99.3 del TRLCSP, de la següent manera: Que es procedeixi per part 
de l'Ajuntament a la devolució de la garantia definitiva d'import 239,41 €, constituïda en 
metàl·lic per part d'EULEN SA amb data 20/7/2018, en compliment del previst a l'acord 
de Ple de 9/07/2018, prèvia constitució per part d'EULEN SA, d'una garantia definitiva 
d'import 56,45 €, que és el resultat de compensar el reajustament de les garanties 
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definitives derivades del l'acord de Ple de  9/07/2018 i el de la present de modificació 
del contracte. 

El detall de l'import 56,45 € deriva del següent: 

- Ampliació  del  servei  acordat  pel  Ple  de  l'Ajuntament  de  data  
9/07/2018:  (+239,41 €) 

- Reducció del servei, derivat de la present proposta (Centre Cultural La 
Mercè. Petició 243 (Bloc 5): -3.659,24 € anuals, IVA exclòs (5% = -182,96 €). 

Quart.- La formalització de la modificació del contracte no es podrà efectuar abans que 
transcorrin 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest acord 
al perfil del contractant. 

Es proposa l'adopció del present acord en consideració als informes emesos pel 
Centre Cultural La Mercè, de data 16 d'abril de 2018, Educació, de data 7 de juny de 
2018, Esports, de dates 4 i 6 de juny de 2018, Promoció Econòmica, de dates 30 
d'abril de 2018, del centre d'Art Contemporani de Girona, de dates 30 de  maig, i 11 de 
juny de 2018, del Centre Cultural La Mercè, de data 13 de juny de 2018, de l'Espai 
Marfà, de data 28 de maig de 2018, i amb la conformitat de l'empresa "Cias Com 2001, 
SL.", segons consta a l'aplicatiu de la central de peticions de la neteja, adjudicatària 
del contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del control de qualitat 
i assistència tècnica a l'optimització  del servei de neteja d'edificis públics i locals de 
l'Ajuntament i que, alhora, mereixen la seva aprovació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara el punt número 9. Senyor 
secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Com ha dit el 
secretari, portem a aprovar la modificació de prestació de serveis de contracte de 
neteja dels diferents centres i instal·lacions municipals de conformitat amb els 
informes, evidentment, emesos per cada una de les àrees, i el que recullen són els 
diferents canvis d’horari que hi hagi, nous equipaments, ampliacions, neteges extres 
que s’han dut a terme en aquests últims mesos. 
Les modificacions, la normativa estableix que les modificacions són possibles sempre 
que no excedeixin aquest 10 per cent de l’import d’adjudicació, la qual cosa complim. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Per anunciar el nostre vot 
contrari a aquest punt d’acord. 

Com vostès saben, nosaltres en les modificacions d’aquest contracte, atès que el 2016 
hi vàrem donar suport amb una sèrie de condicions que ara explicaré, ens absteníem 
en les modificacions d’aquest contracte. En l’últim plenari, quan es va portar la 
pròrroga ens hi vàrem mostrar contraris i, per tant, ens continuarem mostrant contraris 
cada vegada que es modifiqui aquest contracte. 

Les condicions que vàrem posar en el moment de donar suport a l’adjudicació d’aquest 
servei eren clares i era anar seguint els passos que es va seguir després amb Clece, 
per exemple. Perquè a totes llums i escoltant el comitè d’empresa i les treballadores i 
treballadors, el tracte a les persones que treballen per a aquesta empresa, almenys a 
Girona, és nefast. No calen més exemples per veure que hi ha d’haver una intervenció 
per part de l’Ajuntament per fer un seguiment de tots aquests casos. I el pacte que 
teníem amb vostès era de fer una taula a tres parts: Ajuntament, empresa i comitè 
d’empresa, per anar treballant tots aquests casos. Això lamentablement no es va fer i 
nosaltres vàrem arribar a la conclusió, aquest grup municipal que Eulen no mereixia 
més oportunitats, perquè havien estat ja moltes les queixes i les oportunitats que 
s’havia donat a aquesta empresa per canviar la seva actitud envers els treballadors i 
treballadores. 

Per tant, a partir d’ara sempre que hi hagi una modificació d’aquest contracte, el nostre 
vot serà contrari.  

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, si una cosa es pot dir del Grup 
Municipal de la CUP és que des que va començar aquesta legislatura, i ja ve d’abans, 
quan hi ha hagut un punt d’aquest tipus sempre hem votat que no, perquè nosaltres 
som conscients i se’ns ha explicat des de sempre les condicions laborals amb què han 
de conviure les treballadores d’Eulen. 

No és una cosa nova, senyora Paneque, és una cosa que ve d’anys i que, 
malauradament, no s’hi ha fet tot el que es podia haver fet des de l’Ajuntament. De fet, 
el Govern convergent ha estat mirant cap a l’altre costat gairebé tot el contracte. 
Simplement que en els últims mesos, com que havia de córrer a fer la pròrroga i 
aconseguir el suport d’algú, ha fet algun tipus de moviment i d’aquesta manera va 
aconseguir una abstenció que va permetre que hi hagués la pròrroga. 
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Ara bé, el que nosaltres tenim clar és que no podem avalar ni un dia més que Eulen 
sigui l’empresa que porta la neteja municipal en aquesta ciutat, dels equipaments 
municipals. No ho podem avalar, perquè no podem avalar la precarització dels 
treballadors i les treballadores de la nostra ciutat. I el fet que l’equip de govern estigui 
permanentment avalant Eulen com han fet en reunions privades, però també en 
aquest plenari per boca de la regidora Planas, que ho ha fet: ha dit que no tenia 
constància que Eulen realment hagués anat tan lluny i que el servei era bo, etcètera. 
Nosaltres no ho podem avalar, i el que demanem és un canvi d’una vegada del Govern 
convergent perquè combati la precarietat d’Eulen, la combati i garanteixi que les 
treballadores d’Eulen tinguin els drets que es mereixen i puguin treballar en les 
condicions dignes que demanem que puguin treballar tots els gironins i totes les 
gironines. 

Gràcies. 

(Aplaudiments.) 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, sempre que 
parlem del tema de l’empresa Eulen sempre hem fet referència a diferents pagaments 
–no és el cas, però en molts de casos– que afecten la qualitat del servei que genera 
l’empresa Cias.com. Aquesta qualitat del servei nosaltres creiem que era una qualitat 
del servei no solament de la qualitat en la neteja. Nosaltres hem comprovat 
darrerament per les converses que hem tingut amb els treballadors, amb el comitè 
d’empresa que realment és un control horari; es limita a un control horari, no de 
qualitat de servei. 

Per altra banda, d’aquestes converses –i ara ho deia el senyor Salellas– el que hem 
observat sobretot és que la queixa primordial d’aquests treballadors és que no es té en 
compte la seva dignitat, la dignitat de qualsevol treballador. Qualsevol treballador al 
que té dret, el dret més fonamental és el dret al respecte –al respecte. I en aquest cas, 
nosaltres entenem, pel que els treballadors ens han informat, que determinades 
persones de l’empresa no respecten no alguns drets laborals com, per exemple, el dret 
de reunió dels delegats sindicals, però sobretot el més important, la dignitat de la 
mateixa persona: qualsevol persona té el dret que se li parli amb un to adequat i amb 
unes formes adequades. L’esclavisme és del segle XIX, el segle XIX va acabar. I, per 
tant, estem al segle XXI i creiem –ho repeteixo– que el tracte ha de ser el correcte. 

Aprofito també l’avinentesa per informar-los –que suposo que ho saben– que aquesta 
empresa, per exemple, tenia uns certs compromisos com, per exemple, que amb els 
serveis que presten a les escoles públiques, en els centres de primària, es fa una 
neteja especial entre agost i setembre que és de poliment en molts de casos del terra, 
perquè d’aquesta manera després al llarg del curs la neteja és més profunda i més 
fàcil de fer. Doncs bé, algunes escoles es queixen que aquest any no s’ha fet, i voldria 
aprofitar aquesta intervenció per veure si això realment és cert o no i a veure si és que 
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aquest servei no s’ha prestat si s’ha abonat o no s’ha abonat en funció de si s’ha fet o 
no s’ha fet. 

Bé, moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol fer 
alguna intervenció. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (Ciu): Sí, res, un moment, alcaldessa. Només dir que 
el nostre comportament ara i abans sempre ha estat el mateix, sempre ha estat el 
mateix comportament; no perquè falti un any per a les eleccions ni un any perquè 
s’acabi el contracte canviem de comportament: jo sempre, sempre he rebut a tots els 
treballadors tant d’aquesta casa com de l’empresa de neteja quan se’ns ha demanat. I 
quan hem tingut alguna queixa, nosaltres sempre hem demanat explicacions a 
l’empresa, amb papers, documentats, perquè és veritat que ho volem amb papers, no 
pot ser verbalment, sinó que han de ser papers, com no pot ser d’una altra manera. I 
m’he reunit amb l’empresa moltíssimes vegades. Últimament ens hem tornat a reunir 
diverses vegades. Ens hem reunit amb l’empresa i els hem dit que nosaltres volem un 
tractament adequat als treballadors, el mateix que es dona a la gent de la casa. I això 
ho hem dit per activa i per passiva. 

Per tant, jo no estic d’acord que nosaltres no ens en preocupem. Sí que ens en 
preocupem, una altra cosa és que el plec de condicions estableix unes clàusules que 
no sempre nosaltres podem entrar dintre –dintre– d’una empresa, de recursos 
humans, a fer allò que realment no ens permet la llei. I, per tant, el que no ens permet, 
evidentment, no ho podem fer. Però sí que hi estem molt a sobre i amatents al que 
està passant. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Només una cosa, alcaldessa. Pel que fa a les 
escoles, dir que no hi ha pas cap voluntat política que no es facin. Esbrinarem, 
parlarem amb el Servei d’Educació què ha passat, però, bé…, jo crec que és una 
qüestió més dels directors… Parlarem a veure què ha passat. No ho sé, no ho sé 
exactament, ja ho mirarem. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, i els vots en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, la modificació de les 
prestacions derivades del contracte de serveis de neteja dels centres i equipaments de 
l’Ajuntament de Girona adjudicats a l’empresa Eulen. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Vots en contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
 

10. NO ADMETRE el recurs de reposició formulat per Sra. Glòria Caldas 
Recasens Administradora de Finques col·legiada núm. 590 (IMMO G) i de la 
Comunitat de propietaris del c/ Bonastruc de Porta, 1 de Girona H17545567 
contra l'acord plenari de 9 de juliol de 2018 

El Ple, en sessió del dia 9 de juliol de 2018, va adoptar el següent acord: 

"Primer - MODIFICAR la concessió administrativa per l'ús privatiu per la construcció i 
explotació de l'aparcament subterrani en els terrenys de la cruïlla dels carrers 
Berenguer Carnicer i Doctor Vicens Vives, en compliment de les mesures disposades 
en la interlocutòria de 25 d'agost de 2008 per l'execució de la Sentència 927 del 
Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya per la vinculació de l'edifici del carrer 
Bonastruc de Porta, número 1 de sis places de l'aparcament soterrani del carrer 
Berenguer Carnicer, d'acord amb els convenis subscrits el 21 de maig de 2008 amb la 
concessionària "Saba Aparcamientos S.A." i el 19 de juny de 2008 amb el conjunt de 
propietaris de l'edifici comunitari del carrer Bonastruc de Porta, número 1. 
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Segon - DISPOSAR que els serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona efectuïn els 
tràmits necessaris per determinar la valoració, descripció i demés aspectes que 
determina la legislació hipotecària per immatricular una porció de terreny de 884,62 m2 
corresponent a l'àmbit ocupat per la concessió en el subsòl del carrer Berenguer 
Carnicer, i la porció de terreny de 556,84 m2 procedent de l'antic  carrer Jaume Vicens 
Vives i actualment integrat a l'espai lliure de la Plaça Jaume Vicens Vives. 
Posteriorment s'inscriurà a l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona 
per la certificació corresponent. 

Tercer - DISPOSAR que s'efectuïn els tràmits necessaris per formalitzar conjuntament 
amb l'empresa SABA APARCAMIENTOS S.A., en document públic, la modificació del 
títol concessional pel que fa a la rectificació de la superfície i definició de l'àmbit ocupat 
per la concessió, la modificació del termini de vigència de la concessió d'acord amb el 
que disposa el vigent títol concessional, la declaració de l'obra nova, la modificació de 
la concessió amb l'establiment de la reserva de les 6 places objecte de transmissió als 
diferents propietaris de l'edifici del carrer Bonastruc de Porta, número 1, la inscripció 
en el Registre de la Propietat de Girona, i d'altres formalitats tècniques o 
administratives relacionades que puguin ser necessàries. 

Quart - DISPOSAR que s'efectuïn els tràmits necessaris per formalitzar la modificació 
dels títols de propietat de l'edifici del carrer Bonastruc de Porta, número 1, d'acord amb 
la nova descripció i configuració derivada de les obres d'adequació de l'edifici i la nova 
distribució dels percentatges de participació de les finques integrants de la totalitat de 
l'immoble, la vinculació i adscripció permanent de les 6 places de l'aparcament del 
carrer Berenguer Carnicer, la inscripció dels títols en el Registre de la Propietat, i 
d'altres formalitats tècniques o administratives relacionades que puguin ser 
necessàries. 

Cinquè - DISPOSAR que totes les despeses derivades de la tramitació de les 
operacions determinades en la present resolució seran a càrrec de l'Ajuntament de 
Girona d'acord amb les condicions establertes en els convenis subscrits el 21 de maig 
de 2008 amb la concessionària "Saba Aparcamientos S.A." i el 19 de juny de 2008 
amb el conjunt de propietaris de l'edifici comunitari del carrer Bonastruc de Porta, 
número 1. 

Sisè - FACULTAR àmpliament a l'Alcaldia Presidència i subsidiàriament el Tinent/a 
d'Alcalde o Regidor/a delegat en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per 
dur a terme les actuacions necessàries per l'execució i la plena efectivitat d'aquests 
acords." 

Que el 9 d'agost de 2018 (RE2018060241) la Sra. Glòria Caldas Recasens 
Administradora de Finques col·legiada núm 590 (IMMOG) i de la Comunitat de 
propietaris del c/ Bonastruc de Porta, 1 de Girona, un cop rebuda la notificació de 
l'acord  plenari  de  9  de  juliol de  2018  per  l'Advocat  Xavier Hors  ha presentat 
recurs de reposició en base a les següents al·legacions: 
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Primera: Que el 6 de juliol de 2018 (RE2018053100) va presentar una sol·licitud en 
nom de la comunitat de propietaris del c/ Bonastruc de Porta, 1 de Girona pel 
reconeixement en l'acord plenari de 9 de juliol de 2018 d'un retard desproporcionat i 
anormal en el compliment de l'execució de la Sentència 927 del Tribunal de Superior 
de Justícia de Catalunya de 5 de setembre de 2002, dictada en el recurs contenció 
administratiu 914/1997 i la Interlocutòria de 25 de juliol de 2008, en relació als errors 
del títol concessional i la seva inscripció registral. 

Que la llarga dilació en el temps, per motius aliens al propietaris i a la comunitat de 
propietaris han causat perjudicis donat la manca de compliment de la  resolució judicial 
i la inseguretat ocasionada, pel que es demana un reconeixement a l'efecte. 

Segona.- Que l'acord de ple de 9 de juliol de 2018 infringeix l'article 88 de la Llei 
39/2015 d'1 d'octubre, en la mesura que no hi cap pronunciament exprés de la 
sol·licitud efectuada per l'Ajuntament de Girona, la qual cosa determina la seva 
anul·labilitat per la manca de motivació i amb la reserva, en els seu cas, de la seva 
reclamació en via judicial en incident d'execució davant del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

Atès que l'objecte de l'acord del Ple de 9 de juliol, és que es formalitzin  i s'efectuïn els 
tràmits i requisits necessaris per la modificació de la concessió administrativa, dels 
aspectes registrals i de propietat, i per tant el seu contingut  no és valorar els perjudicis 
ocasionats pel retard en l'execució de les anteriors resolucions judicials sinó 
precisament poder resoldre els aspectes tècnics que impedeixen la inscripció en el 
Registre de la propietat de la vinculació de les sis places de l'aparcament soterrani del 
carrer Berenguer Carnicer a edifici del carrer Bonastruc de Porta, número 1, tal com es 
disposa en el convenis subscrits el 21 de maig de 2008 amb la concessionària "Saba 
Aparcamientos S.A." i el 19 de juny de 2008 amb el conjunt de propietaris de l'edifici 
comunitari del carrer Bonastruc de Porta, número 1 pels quals es va executar la 
Sentència 927 del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya de 5 de setembre de 
2002 i la Interlocutòria de 25 de juliol de 2008. 

Art 116 e) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques 

NO ADMETRE el recurs de reposició formulat per Sra. Glòria Caldas Recasens 
Administradora de Finques col·legiada núm 590 (IMMO G) i de la Comunitat de 
propietaris del c/ Bonastruc de Porta, 1 de Girona H17545567 contra l'acord plenari de 
9 de juliol de 2018, pel perjudicis que s'han causat per la manca de compliment de la 
resolució judicial (Sentència 927 del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya de 
5 de setembre de 2002 i la Interlocutòria de 25 de juliol de 2008) i la inseguretat 
ocasionada, per manca de fonament d'acord amb les consideracions de la part 
expositiva de la present resolució. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, al punt número 
10 de l’ordre del dia. Senyor secretari…  
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(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el que portem 
és no admetre el recurs de reposició formulat per la senyora Glòria Caldas, 
administradora de finques de la comunitat de propietaris del carrer Bonastruc de Porta, 
número 1, contra l’acord de ple del 9 de juliol del 2018 pels perjudicis que ens diuen 
que s’han causat per manca de compliment de les resolucions judicials del 2002…, del 
2008 i la inseguretat ocasionada.  
A l’acord de ple del 9 de juliol d’enguany es va aprovar la formalització i que 
s’efectuessin els tràmits i requisits necessaris per modificar la concessió administrativa 
en els aspectes registrals i de propietat precisament per poder resoldre els aspectes 
tècnics que impedien la inscripció en el registre de la propietat de la vinculació 
d’aquestes sis places de l’aparcament soterrani del carrer Berenguer a l’edifici 
Bonastruc de Porta, número 1, tal com disposava el conveni que s’havia subscrit el 21 
de maig del 2018 amb la concessionària Saba Aparcamientos, SA, i el 19 de juny del 
2008 amb els propietaris de l’edifici, en els quals es va executar la sentència del 
Tribunal Superior de Justícia del setembre del 2002. 

Per tant, estem solucionant aquells aspectes tècnics i formals per poder inscriure en el 
registre de propietat les resolucions que s’han executat. I l’acord de ple que avui 
portem és no admetre el recurs per manca de fonaments, atès que l’objecte de l’acord 
del plenari del 9 de juliol del 2018 no era aquest, sinó era poder resoldre aquests 
aspectes tècnics. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
El senyor Manuel Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
votarà a favor del punt, si bé desconeixem quines conseqüències jurídiques futures pot 
tenir aquesta decisió del consistori, encara que tractant-se d’una inadmissió de tipus 
fora de termini som coneixedors que estan establertes segons la llei. 

No obstant això, al nostre entendre aquest punt forma part del procediment 
administratiu ja iniciat amb anterioritat i que la votació és instrumental, o sigui, és una 
votació de forma, per la qual cosa quedem tots informats. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres en aquest punt ens 
abstindrem, perquè malgrat que entenem la proposta que avui fa l’equip de govern, sí 
que tot plegat ve d’un despropòsit de fa temps, que no és pas d’aquest equip de 
govern que tenim avui en dia, sinó de més enllà. Però que forma part d’un model de 
govern i de gestió i de propostes que, evidentment, no podem compartir. I d’aquells 
problemes avui encara hi ha derivacions que ens afecten el Ple d’avui i, per tant, 
doncs, el que farem serà una abstenció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si no hi ha més 
intervencions… Senyora Planas… 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): No, res, simplement per anunciar el nostre vot 
favorable del nostre grup al punt. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Moltes gràcies. 
Passem a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, no admetre a tràmit el recurs de 
reposició formulat per la comunitat de propietaris de Bonastruc de Porta, número 1. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
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Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
 

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

11. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 74 
Equipaments Montilivi. 

El Ple de la Corporació, en sessió extraordinària del dia 22 de juny de 2018, va 
aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 74 Equipaments Montilivi, i 
simultàniament va acordar suspendre, pel termini d’un any, la  tramitació d’instruments 
de planejament, llicències i autoritzacions connexes a l’empara del que disposa l’article 
73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’urbanisme, modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i sens perjudici 
del que disposa l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Com consta a l’expedient l’objecte de la modificació es concreta en possibilitar 
l’ampliació de l’equipament esportiu existent en la zona de Montilivi, perquè s’hi pugui 
desenvolupar amb garanties de seguretat, i compliment de normativa sectorial, la 
competició de 1a. Divisió de futbol, regulant la modificació aprovada l’ampliació de sòl 
qualificat com a sistema d’equipaments esportius, i consolidant la qualificació de 
terrenys destinats en realitat a espais lliures i aparcaments. 

L’expedient es va sotmetre a informació pública, pel termini de dos mesos, per 
aplicació del que disposa l’article 85.4 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei d’urbanisme, en relació a la Disposició addicional desena de 
l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost, al coincidir en part l’esmentat període durant el 
mes d’agost, mitjançant Edictes publicats en el DOGC núm. 7656, de 4 de juliol de 
2018; en el BOP núm. 128, del dia 3 de juliol de 2018, en el Diari de Girona del dia 29 
de juny de 2018; en el Punt Avui del dia 30 de juny de 2018, i en el tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament ( seu electrònica) entre els dies 4 de juliol de 2018 i 4 de setembre de 
2018. 

No havent-se presentat al•legacions durant l’esmentat termini, com a continuació de 
tràmit procedeix aprovar provisionalment l’esmentada modificació, i trametre 
l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, als 
efectes que dugui a terme les actuacions necessàries per a la seva aprovació 
definitiva, si s’escau. 

Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació urbana. 
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Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada parcialment per La Llei 3/2012, de 22 de 
febrer; 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme. 

Pla General d’Ordenació del Municipi de Girona, aprovat definitivament pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 28 de febrer de 2002, i el seu text refós 
conformat per la CTU de Girona en sessió de data 9 de febrer  de 2006, publicat en el 
DOGC 4618 de 21/04/2006. 

Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost, 
modificat pel Decret 297/2013 de 26 d’abril, i pel Real Decreto 2591/1998, de 4 de 
desembre sobre l’Ordenació dels Aeroports d’Interès General i la seva zona de Servei 
( en compliment Llei 13/1996, de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i 
d’ordre social – article 166-.) 

Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l’aeroport de Girona-Costa Brava; 

Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Foment de 13 de juliol, de proposta de 
servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de l’Aeroport de Girona. 

Llei 21/2013, de 9 de desembre d’avaluació ambiental 

Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 74. 
Equipaments Montilivi, de conformitat amb el que disposa l’article 96 en relació amb 
els articles 85 de l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment per la Llei 
3/2012, de 22 de febrer. 

Segon.- Donar-ne trasllat de l’expedient, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, de la Generalitat de Catalunya, als efectes de dur a terme les actuacions 
necessàries per a la seva aprovació definitiva, si s’escau. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem ara a la Comissió 
Informativa d’Urbanisme, en aquest cas, al punt de l’ordre del dia número 11. Senyor 
secretari… 
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(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (Ciu): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Molt bona 
tarda. Com ja es va dir en el moment de l’aprovació inicial, la modificació té per objecte 
l’ordenació de la peça d’equipaments municipal on hi ha ubicat l’estadi municipal de 
Montilivi i alhora fer petits ajustos a la zona d’equipaments municipals de l’entorn. 
S’ha de destacar que durant el període d’exposició al públic no hi ha hagut cap 
al·legació, per la qual cosa el document que portem a aprovació provisional és el 
mateix que el de l’aprovació inicial. 

Per fer memòria del que ja es va dir en el seu moment, destacar que la part més 
important de la modificació consisteix a substituir la clau A4 d’aparcament que hi ha al 
costat nord de l’estadi per la d’equipament esportiu. Això permet completar tota l’anella 
on hi ha l’estadi amb la clau d’equipament esportiu. 

Com a resultat d’aquest canvi, es produeix un increment de sostre del total 
d’equipament esportiu que ha de permetre l’ampliació o substitució de l’estadi actual 
amb les activitats complementàries a l’ús principal, que no oblidem que continua sent 
esportiu. 

La modificació també serveix per endreçar petits desajustos que calia endreçar de 
cares a la concessió demanial i al creixement que ha tingut tant el club com la 
universitat. El millor exemple és el pàrquing que es va fer a la pujada de Montilivi 
davant de l’estadi. Aquest està actualment dins del 10 per cent de pàrquing permès en 
zona verda, però s’aprofita la modificació per donar-hi la clau de pàrquing, que és la 
que realment és, i compensar la zona verda que ocupava per altres d’equipaments de 
propietat municipal. 

Cal precisar que amb aquesta modificació, tot i l’augment de sostre d’equipament 
esportiu fruit de l’increment de l’àmbit, no s’altera el coeficient d’edificabilitat, que 
continua el mateix, essent aquesta la mitjana de l’entorn. 

Per tot l’exposat, confio que el seu vot serà favorable. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Manuel Martín… 
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Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Votarem a favor 
de la proposta per coherència amb l’aprovació inicial. A més a més, les parts afectades 
no han presentat al·legacions i, per tant, hi estan totalment d’acord. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, el nostre grup s’abstindrà, com 
ja vam fer en la primera aprovació, bàsicament perquè…, bé, com de fet ja ha explicat 
el regidor, aquesta modificació es fa a mida, diguéssim, d’un conveni que es va fer 
amb el Girona Futbol Club. En aquell moment nosaltres ja ens vam mostrar contraris 
de com s’estava concretant aquell conveni i entenem que això, doncs, només respon a 
aquest objectiu per més que s’hagi aprofitat per arreglar, com deia, alguna altra cosa. I 
ho fem mentre que en canvi, com hem denunciat en altres ocasions, es neguen a fer 
un replantejament més general de tot el que és l’urbanisme a la ciutat. Per tant, doncs, 
ens abstindrem com hem fet en altres ocasions. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Per anunciar el vot 
favorable, tal com vam fer a l’aprovació inicial el Grup d’Esquerra - Mes. 

Una petita reflexió quan que a l’aprovació inicial vam demanar que enteníem que si hi 
havia el canvi d’ús de la peça d’aparcament que estava a la zona nord de l’estadi per a 
equipaments que hauria sigut interessant incorporar un estudi de mobilitat, que el 
regidor Alcalà ens va dir que ja l’havien encarregat. I ens hauria agradat que abans de 
l’aprovació provisional, doncs, l’haguéssim tingut. 

I respecte a la resta de retocs que comporta aquesta modificació puntual, entenem que 
són lògics i que ja que intervenim en aquest sector, doncs, posar en ordre els 
aparcaments i els límits de la zona és interessant i millora el conjunt. 

Gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, moltes gràcies. Molt breument. Per agrair el vot 
favorable dels grups. I sobre l’abstenció de la CUP, m’agradaria dir-li que discrepo que 
aquestes mesures s’hagin fet pel tema del club. No ha estat així. Jo diria –una mica 
recullo les paraules que ha dit el regidor d’Esquerra– els retocs són lògics, tal com ha 
dit ell. 
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I referent a la mobilitat, vostè ja sap que no hi havia aquesta obligació perquè no s’ha 
urbanitzat res, l’estadi continua fent la funció que feia, però tot i així, crèiem convenient 
que calia fer aquest estudi i està encarregat. Lamento que encara no estigui, però el 
tindrem. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbanística número 74, equipaments Montilivi. 
 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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12. Aprovació definitiva de la modificació del Títol I "De la intervenció 
administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les vigents ordenances d'edificació 
municipals. 

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 11 de juny de 2018, va aprovar 
inicialment la modificació del Títol I “De la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús 
del sòl” de les vigents ordenances d’edificació municipals, aprovades per acord plenari 
de data 13 d’abril de 2015 (BOP núm. 82, de 29 d’abril de 2015), als efectes d’adequar 
aquestes a les exigències contingudes a  la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

L’expedient fou sotmès a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant 
edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 125 de 28 de juny, al  Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7651, de data 27 de juny de 2018, en el 
Diari de Girona de data 27 de juny de 2018, en el Punt Diari de data 28 de juny de 
2018 i exposat al tauler d’anuncis de la Corporació del dia 29 de juny de 2018 al 10 
d’agost de 2018. 

Vist l’escrit presentat pel senyor Miquel Vendrell i Deulofeu en qualitat de President del 
Col•legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, mitjançant registre general 
d’entrada núm. 2018047858, d’acord amb el qual es proposa la modificació de la 
redacció de l’article 39 de la modificació de les ordenances, referent a la Direcció 
Facultativa de l’obra, als efectes de determinar com a possibles agents designats per a 
aquesta tasca, tant el director de l’obra com el director d’execució de l’obra. 

L’anterior al·legació ha estat informada pel Servei Tècnic municipal segons informe 
emès en data 19 de setembre de 2018, obrant a l’expedient. En el citat informe es 
proposa acceptar l’esmena proposada, per quan aquesta s’ajusta al previst als articles 
12 i 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, que reconeix 
com a agents de la direcció facultativa de l’obra tant el director de l’obra om el director 
d’execució de l’obra. 

Vist l’informe jurídic núm. 2018025822 emès en data 20 de setembre de 2018 i 
complementaris de data 24 de setembre de 2018, d’acord amb els quals es proposa la 
modificació, d’ofici, del que es preveu a l’Annex 2 i Annex 3 del text normatiu que és 
objecte d’aprovació, relatiu a la documentació específica a presentar per a 
determinades obres sotmeses al règim d’intervenció de Comunicació Prèvia Tipus 2 i 
al règim de llicència urbanística, respectivament (es proposa eliminar com a 
documentació obligatòria a presentar juntament amb la comunicació d’obres i per a 
unes obres concretes, el document d'acceptació firmat per un gestor de residus 
autoritzat per tal de garantir el correcte destí dels residus separats per tipus, d'acord 
amb allò previst a la Disposició Final Primera del Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel 
qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 
(PRECAT20) que modifica el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el 
Programa de Gestió de Residus de  la Construcció de Catalunya (PROGROC), es 
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regula la producció i gestió dels residus de la construcció i enderroc, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció. 

Així mateix es proposa eliminar l'obligació d'aportar, per part de l'interessat, aquella 
documentació que ja es troba en poder de l’Administració o que hagi  estat elaborada 
per aquesta, d'acord amb el previst a l'article 28 i article 53 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.) 

D’acord amb l’anterior, vist els informes tècnic i jurídics que obren a l’expedient, i de 
conformitat amb l’establert als articles 64 i 65 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, article 49 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i article 178 del 
Decret legislatiu 2/2003, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es regula el 
procediment per a l’elaboració i aprovació de les ordenances  municipals, a l’empara 
de  la  potestat  reglamentària  que tenen atribuïda els ens locals. 

Amb tot, i atès que l’òrgan competent per a l’aprovació i modificació de les ordenances 
i reglaments municipals, correspon al Ple de la Corporació, de conformitat amb el 
previst a l’article 123.1.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i  article 52.2.d) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa 
de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

- DLEG 2/2003, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

- DLEG 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. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 

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

Primer.- Estimar l'al·legació presentada pel senyor Miquel Vendrell i Deulofeu en 
qualitat de President del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona, 
mitjançant registre general d'entrada núm. 2018047858, en relació a la  modificació del 
redactat de l'article 39, d'acord amb l'informe tècnic municipal de data 19 de setembre 
de 2018 que obra a l'expedient. 
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Segon.- Aprovar definitivament la modificació del Títol I "De la intervenció 
administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les vigents ordenances d'edificació 
municipals, aprovades per acord plenari de data 13 d'abril de 2015 (BOP núm. 82, de 
29 d'abril de 2015), amb les correccions introduïdes respecte l'article 39 i Annex 2 i 
Annex 3, als efectes d'adequar el Text normatiu a les exigències contingudes a la Llei 
16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica; i 
de conformitat amb l'informe jurídic de data 20 de setembre de 2018 complementat 
segons informes número 2018026233 i número 2018026262 de data 24 de setembre 
de 2018, obrants a l'expedient. 

Tercer.- Derogar el Títol I "De la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" 
de les vigents ordenances d'edificació municipals, aprovades per acord plenari de data 
13 d'abril de 2015 (BOP núm. 82, de 29 d'abril de 2015). 

Quart.- Disposar la publicació de l'acord i el text íntegre de la modificació del Títol I "De 
la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les vigents ordenances 
d'edificació municipals, en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la 
Corporació, així com anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí oficial de la Província en què s'hagi publicat íntegrament el text; 
d'acord amb el previst a l'article 70 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, i article 66 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres,  activitats i serveis dels ens locals. 

Cinquè.- Trametre el present acord i el text íntegre de la modificació del Títol I "De la 
intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les vigents ordenances 
d'edificació municipals a l'Administració de l'Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, 
de conformitat amb el que disposa l'article 65.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres,  activitats i serveis dels ens locals. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies. Tal com es va dir a la tramitació de 
l’aprovació inicial, la simplificació i agilització del temps de tramitació dels expedients 
era un compromís polític que vàrem contraure amb la ciutadania, i tan ràpidament com 
ha estat possible portem a Ple aquesta modificació de les ordenances per simplificar 
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l’activitat administrativa i tanmateix impulsar l’activitat econòmica subjecta al règim de 
comunicació prèvia d’obres i actuacions subjectes a llicència urbanística. 
Aquesta modificació s’ha adequat a les exigències de la Llei d’urbanisme vigent, com 
no podia ser d’una altra manera. I esperem que els efectes de la mateixa no tardin a 
veure’s per part de la ciutadania. 

Amb la present modificació s’estableixen dos tipus d’actes subjectes a comunicació 
prèvia en concepte d’un que hi havia a l’ordenança actual. Amb aquesta ampliació 
s’augmenten els casos en què el ciutadà no s’haurà de sotmetre el llarg i carregós 
procés administratiu dels actes subjectes a llicències urbanístiques. 

En resum, hi haurà un règim jurídic de comunicació prèvia de tipus 1, que són aquelles 
actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixen direcció 
facultativa ni la presentació de documentació tècnica o projecte. En aquest cas, només 
s’haurà de presentar un pressupost preferentment dels industrials que hagin d’efectuar 
els treballs, amb partides de mà d’obra, material, mitjans auxiliars necessaris, etcètera. 

Amb això ja n’hi haurà prou per poder començar sempre que les obres s’ajustin al 
planejament vigent i a la normativa urbanística i sectorial d’aplicació. Les obres així 
sol·licitades s’hauran d’iniciar en el termini màxim de dos mesos i finalitzar en el 
termini de sis mesos. 

Les de tipus 2 són aquelles obres no incloses dins dels actes subjectes a llicència 
urbanística, però que atesa la seva complexitat requereixen la direcció facultativa i/o 
representació de la documentació tècnica o projecte. En aquest cas, l’Ajuntament 
comunicarà al sol·licitant si s’ha aportat tota la documentació correcta o si en manca. 
Si transcorregut un mes des de la presentació de la comunicació prèvia sense rebre 
cap notificació, ja s’estarà habilitat per iniciar les obres comunicades sempre que 
aquestes, com no podia ser d’una altra manera, resultin conformes al planejament i a 
la normativa urbanística i sectorial d’aplicació. 

Les obres així sol·licitades s’hauran d’iniciar en el termini màxim de dos mesos i 
finalitzar en el termini de dotze mesos. Aquestes obres es poden modificar tornant a 
repetir el procés de nova comunicació, igual que la inicial, i també es poden transmetre 
a un tercer sempre que es comuniqui a l’Ajuntament. 

Respecte a les obres subjectes a llicència urbanística, les que tenen més entitat, 
perquè ens entenguem, aquelles que són més grosses, no hi ha massa diferències 
envers la ordenança actual. Però destacar que té sentit positiu el silenci administratiu, 
sens perjudici del que estableix la legislació aplicable sobre procediment administratiu 
comú i sempre que no es contravingui en el text refós de la Llei d’urbanisme o 
planejament urbanístic. 

Destacar també que les deficiències esmentades es notificaran en una única ocasió a 
l’interessat o interessada, i quan es presenti el projecte d’execució només caldrà que 
el tècnic responsable certifiqui que el projecte executiu correspon al desenvolupament 
del projecte bàsic sense modificacions. Aquestes llicències, com fins ara, també es 
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podran transmetre a tercers o canviar-ne el constructor o director d’obres prèvia 
comunicació a l’Ajuntament, sense que mai es pugui realitzar sense un responsable 
degudament notificat. 

Respecte a la inspecció de les obres, hi ha hagut alguna variant, de tal manera que es 
fixen unes obligacions de comunicar a l’Administració la data de finalització de les 
fases de fonamentació, primera planta o remunta i la coberta de l’edifici per així poder 
realitzar una tasca d’inspecció més participativa. 

Amb aquestes modificacions, aquestes ordenances pretenen agilitzar més els tràmits 
administratius sense descuidar el control imprescindible que asseguri la disciplina 
urbanística, motiu pel qual s’haurà d’incrementar el nombre d’inspeccions. 

Volem que la seva aprovació signifiqui un pas més cap a la simplificació de tràmits 
administratius i que ajudi a una més gran reactivació econòmica de la ciutat. 
Evidentment, aquesta modificació condicionarà la manera d’actuar de la ciutadania i de 
la mateixa Administració: d’una banda, permetrà agilitzar els tràmits i el temps per 
obtenir la llicència, però, per altra, també demanarà més rigor i responsabilitat als 
peticionaris i als tècnics que signen l’expedient. 

Per tot l’exposat, confio en el seu vot favorable. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Manuel Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
votarà a favor de la proposta, però amb un a favor agredolç, tot i que més dolç que 
agre. 

Per un costat, tots som conscients de l’agilització administrativa de les llicències tipus 
1 i 2, les de xapa i pintura sense afectació urbanística, tals com canvis de rajoles, 
canvis de cuina, pintats, etcètera. Que, a més a més, són les més nombroses en 
aquests temps. 

La part agra per nosaltres, tal com vàrem manifestar durant l’aprovació inicial, és la 
demora amb què el consistori ha adaptat les ordenances: durant tres anys hem 
mantingut una complexitat afegida a la tramitació dels permisos, així com pèrdua de 
temps i diners tant per a la ciutadania com per a aquesta consistori.  

Ara bé, arribat a aquest punt i fent balanç, la part dolça és més dolça que l’agra, amb 
la qual cosa reitero el nostre vot a favor i esperem que es tramitin moltes llicències que 
millorin el nostre parc immobiliari de manera sostenible. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, el senyor 
Poch… 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Només per anunciar el vot favorable del nostre 
grup. I totalment d’acord amb el senyor Martín que segurament aquesta modificació de 
les ordenances es podria haver fet abans. 

I esperonar el Govern perquè intenti aplicar amb l’agilització de les tramitacions dels 
ciutadans en els camps que sigui possible. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Podem passar a la votació? Molt 
bé.  

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, definitivament la modificació del 
títol primer de la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl de les vigents 
ordenances d’edificació municipals. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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MOCIONS ENTITATS CIUTADANES: 

14. Moció que presenta l’entitat de Comissions Obreres en suport a les persones 
afectades per l’estafa d’Idental. 

Aquesta moció es retira de l’Ordre del Dia per haver-se fet Declaració 
Institucional. 

MOCIONS: 

15. Moció que presenta el grup municipal de ciutadans per garantir el normal 
desenvolupament de les fires de Sant Narcís. 

S'ha desestimat la proposta següent: 

Les fires de Sant Narcís són un esdeveniment importantíssim tant per tots els gironins i 
gironines que viuen a la nostra ciutat com per aquells que viuen a la nostra província. 

Durant els dies de fires, des dels més petits fins els més grans, gaudeixen de la nostra 
ciutat i els podem veure a tots passejant per la Devesa. 

L'any passat però, la normalitat amb la que s'han de viure les fires de  Sant Narcís, es 
va veure trencada per motius estrictament de voluntat política de l'equip de Govern de 
la ciutat de Girona. 

Volent mantenir el Castell de Focs, els veïns i veïnes de Vila-Roja, van fer una 
recol·lecta de diners per comprar la pirotècnia de la seva butxaca i així evitar que els 
gironins i gironines es quedessin sense celebració. 

Aquest és un fet que se'ls hi ha d'agrair però que no s'hauria de tornar a repetir. No 
poden pagar els veïns de Vila-Roja els focs de tots els gironins i gironines. 

És l'Ajuntament el que hauria d'haver mantingut el Castell de Focs i no haver-lo suspès 
de forma unilateral. 

No només ens vam trobar amb aquesta suspensió sinó també amb l'obligació a tots 
els firaires de tancar les atraccions, bars, restaurants, etc… durant una nit. 

Si a tot i això li sumem els dies de pluja que hi va haver, les pèrdues econòmiques van 
resultar elevadíssimes. 

Cap esdeveniment s'hauria de suspendre sense el suport unànime de tots els grups 
municipals, perquè si no fos d'aquesta manera, s'estaria governant només per una part 
dels gironins i gironines. 

1- Acordar que qualsevol esdeveniment oficial no es suspendrà sense  
l'acord previ per unanimitat de tots els grups municipals. 



69 
 

Comunicat oficial confirmant que aquest any no es suspendrà cap acte de les Fires de 
Sant Narcís. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Tenint en compte que no hi ha 
propostes urgents i que la moció que era d’entitat ciutadana ja s’ha convertit en 
Declaració Institucional, passaríem a les mocions del grup, en aquest cas, la que porta 
el número 15, que és una moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans. 

Qui la substanciarà? La senyora Pujola? Senyora Pujola, endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, presentem aquesta moció 
perquè creiem que és un tema important de ciutat per a tots els gironins, però també 
de tots aquells que venen de la nostra província en època de Fires. Jo crec que és 
també una moció important per a tots els empresaris. I creiem que no és normal que 
per un motiu estrictament polític es deixi els gironins sense Fires i tampoc sense 
castells de focs. 
I dic sense Fires perquè als firaires se’ls va obligar a tancar durant una nit l’any passat 
i se’ls va advertir que aquells que no ho volguessin fer tindrien conseqüències. 

Ens consta de primera mà que hi havia firaires que no hi estaven d’acord amb aquesta 
decisió i vostès els van fer cas omís. 

Jo em pregunto si entre la nit que vostès els van obligar a tancar, els dies de pluja que 
vam tenir l’any passat, que van ser bastants, si han fet més o menys el càlcul de què 
pot haver suposat per als firaires haver de tancar una nit. 

Ens preguntem també si han pujat a Vila-roja a agrair als veïns i veïnes que tiressin el 
castell de focs que vostès van decidir suspendre de manera unilateral. I la resposta és 
molt fàcil: no. I vostès no han pujat a agrair als veïns i veïnes que paguessin la 
pirotècnia de la seva butxaca. 

I creiem que aquest és un fet que no pot tornar a passar. Per tant, creiem que és molt 
important informar la ciutadania que això no pot tornar a passar, que això no tornarà a 
passar almenys sense el consens de tots els grups polítics. I, per tant, els demanem 
que subscriguin la moció. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, començaré la 
meva intervenció pel final de la intervenció de la portaveu de Ciutadans: és lamentable 
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el que va succeir l’any passat i l’actitud de l’equip de govern d’aquesta ciutat; 
efectivament, és lamentable que fessin tancar als firaires un vespre nit les fires, que 
anul·lessin el castell de focs i és lamentable perquè ho van fer per motius polítics, 
ideològics d’allò que defensen vostès, però que no és el global del que defensa, pensa 
o comparteix tota la ciutadania de Girona i tampoc la que ens visita els dies de Fires. I, 
per tant, nosaltres el que li demanem des del meu grup municipal, i aquesta moció el 
que em permetrà és no haver-li de fer després un prec i, per tant, guanyar temps amb 
altres coses o amb altres preguntes i precs que li vull fer: i és, si us plau, senyora 
alcaldessa, equip de govern, vetllin per garantir unes fires de tots i per a tots, unes 
fires tranquil·les, unes fires no polititzades, una fires on els gironins i les gironines i 
aquelles persones que ens visitin votin el que votin, pensin el que pensin, defensin el 
que defensin s’hi sentin còmodes, vulguin venir i vulguin participar. Per tant, evitin xous 
independentistes el dia del pregó, evitin xous independentistes el dia dels castellers i, 
efectivament, evitin per sobre de tot haver d’anul·lar qualsevol acte de Fires per motius 
polítics. 

Crec que la meva posició ha quedat clara en la meva intervenció. Ara bé, ens 
abstindrem en la moció, i ens abstindrem perquè la moció primer de tot crec que està 
feta també amb uns motius polítics una mica…, bé, electoralista no sé si dir-li, perquè 
queden vuit mesos. Jo és que, clar, els veig tan esverats amb el fet que d’aquí a vuit 
mesos hi ha eleccions que començo a preocupar-me els vuit mesos que ens esperen. 
Però sobretot, home, està feta jo crec que massa ràpid, amb precipitació. I li ho dic 
amb tot el «carinyo». Perquè vostè no pot demanar-nos que aprovem tal com està 
aquesta moció, perquè jo si per motius de seguretat la policia li diu a l’alcaldessa que 
s’ha d’anul·lar un acte, jo el que vull és que l’alcaldessa em truqui i m’expliqui per què 
s’ha anul·lat l’acte per motius de seguretat, però no que esperi que jo li digui que ho 
faci o que hi estic d’acord. I al final, això és el que demana la moció, que cap acte, cap, 
cap, cap, s’anul·li sense unanimitat de la Junta de Portaveus i un comunicat dient que 
no se’n suspendrà cap. Per motius polítics serà o per ideologia, però no en general, 
perquè en qualsevol moment pot haver-hi per problemes de seguretat… Mirin amb 
Girona Temps de Flors, no?, que tenim l’experiència que en algun moment s’ha hagut 
de tallar el carrer de la Força perquè de la gent que hi havia hi havia problemes de 
seguretat. Escolti, jo si és un problema de seguretat, si és un problema, doncs, general 
per a la ciutat, i l’alcaldessa ha de prendre la decisió perquè la policia li recomana, jo el 
que agrairé és que ens ho expliqui als portaveus, però no cal que esperi que tinguem 
unanimitat de Junta de Portaveus. 

Per això, ens abstindrem a la moció. Insisteixo, com hem començat, el que sí que li 
demano, que és el que vol el meu grup, uns fires de tots i per a tots, on tothom se senti 
còmode, on no es polititzin –no es polititzin–, perquè això farà que es vagi rebaixant la 
tensió cada més a la societat i no agreujar-la, que és el que ja vam viure la setmana 
passada. Per tant, si us plau, li faig el prec,  ja li he dit, aprofito la moció per demanar 
que no polititzin les Fires i vetllin perquè tothom s’hi senti a gust. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Paneque… 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. El nostre grup municipal 
tampoc donarà suport a aquesta moció, primer, perquè ens sembla una moció bastant, 
permetin-me l’expressió, inútil, perquè, és clar, garantir el normal funcionament d’una 
cosa de la qual en principi no tenim notícia que hi hagi perill que hagi de desenvolupar-
se de manera anormal. Per tant, no entenem molt bé quin és el sentit de la moció. 

També perquè, com deia la portaveu del Partit Popular, efectivament, acordar que 
qualsevol esdeveniment oficial no se suspendrà si no és que hi hagi l’acord previ i 
unànime de tots els grups municipals… Miri, li poso un exemple de l’any passat: el 
partit Girona - Reial Madrid. Com vostè sap, per més que els portaveus haguéssim dit 
o deixat de dir, hi havia criteris de seguretat que estaven molt per sobre de l’opinió que 
tinguéssim els portaveus. Hi havia criteris tècnics i de seguretat ciutadana molt per 
sobre. 

Segon, perquè ens sembla que n’han fet una utilització demagògica i populista: si un 
llegeix la moció, sembla que Ciutadans sigui l’únic grup municipal que defensi les Fires 
de Girona i que els veïns i veïnes de la demarcació es puguin passejar per la Devesa 
gaudint de les Fires de Girona. Per tant, ens sembla que en fan una utilització que no 
és oportuna i que en allò que puguem aquest grup municipal, doncs, no participarem 
en aquest plenari. 

I, finalment, perquè el que cadascú de nosaltres va pensar sobre l’anul·lació del castell 
de focs de l’any passat ja ho vam manifestar l’any passat i la posició del PSC va ser 
clara: per nosaltres els focs no s’haurien d’haver anul·lat, formaven part d’una tradició 
a Girona. I tenint en compte la diversitat de pensaments a la nostra ciutat, pensàvem 
que no s’hauria d’haver anul·lat.  

I el reconeixement als veïns i veïnes no només de Vila-roja, d’altres barris també, 
doncs, que varen mantenir aquesta tradició, doncs, ja la vàrem traslladar a ells 
directament. 

Per tant, per tots aquests motius, nosaltres no donem suport a la moció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? Moltes gràcies. Passem a la votació d’aquesta proposta. 

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres i CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, l’abstenció dels grups municipals del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i del Partit Popular, integrat per 
un membre, i el vot a favor del Grup Municipal de Ciutadans, integrat per dos 
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membres, la moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans per garantir el normal 
desenvolupament de les Fires de Sant Narcís. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Abstenció: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Vots a favor: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 
 
16. Moció que presenta el grup Municipal d'ERC-Mes per a la priorització dels 
aspectes socials del Pla Estratègic de Turisme. 
 
Fa unes setmanes l'Ajuntament de Girona, juntament amb la UTE que l'ha 
confeccionat, va presentar públicament el nou Pla Estratègic de Turisme de la ciutat. El 
document conté una part de diagnosi i una altra de propostes i principis, que són: el 
turisme, una peça clau dins d'una economia diversificada; el turisme, motor de 
benestar; el turisme és cosa de tots; el turisme, una activitat molt transversal; Girona, 
una destinació sostenible, intel·ligent, competitiva i d'excel·lència; i el turisme, motor 
d'innovació. 
Al nostre entendre, el repte que té Girona al davant a l'hora de desenvolupar el pla és 
mantenir l'activitat turística com a font de riquesa de la ciutat alhora que és capaç de 
diversificar la seva economia, potenciant altres sectors, i també de minimitzar les 
externalitats negatives del fenomen turístic. El pla corrobora algunes de les febleses i 
riscos que els grups municipals i moviments veïnals venim alertant en els darrers anys: 
que l'ocupació que es genera és de menor qualitat que la d'altres sectors; que la 
majoria d'activitats es concentren al centre  i especialment al Barri Vell, que corre el 
perill de sobrecarregar-se; que existeix  el risc de pèrdua d'identitat i autenticitat; o que 
l'augment dels preus del lloguer s'explica en part per l'insòlit increment dels Habitatges 
d'Ús Turístic (HUT). 

Per tots aquests motius, els qui subscrivim aquesta moció pensem que un cop tenim 
les dades i la diagnosi del pla, així com una llarga bateria de propostes, cal ara 
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prioritzar aquells aspectes que es consideren més importants. Pel nostre grup, aquests 
són els aspectes socials i de diversificació econòmica, com hem apuntat més amunt. 

Així mateix, pensem que caldria també definir quins són els calendaris d'execució del 
Pla amb les seves respectives dotacions pressupostàries. Proposem per tant com a 
ACORDS d'aquest Plenari: 

1. Que el govern presenti abans de final d'any una proposta de 
calendarització i  de pressupost en relació a l'execució del Pla Estratègic de Turisme. 

2. Que es prioritzin les accions relatives als aspectes socials del Pla,  
especialment pel que fa l'ocupació de qualitat, a l'habitatge, a la descongestió del Barri 
Vell i al manteniment de la identitat i l'autenticitat de Girona. 

Que s'estudiïn accions per tal de diversificar l'economia gironina cap a un  model 
productiu de més valor afegit, de més complement social i que sigui capaç de donar 
sortida i oportunitats al talent i al coneixement de sectors diversos. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la següent 
moció, a la número 16. En aquest cas és presentada pel Grup Municipal d’Esquerra - 
Mes i la substanciarà el senyor Miquel Poch. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Aquesta moció ve arran que 
l’Ajuntament de Girona va presentar el document del Pla estratègic de turisme i de la 
seva lectura en vam treure tot un seguit de conclusions que una mica hem intentat 
endreçar en aquesta moció. 
El document té una part de diagnosi i després una part de propostes i principis, i estem 
parlant de l’activitat turística com una font de riquesa de la ciutat i que permet 
diversificar la seva economia i potenciar altres sectors. 

Però, evidentment, el que veiem és que cal minimitzar les externalitats negatives. De 
la lectura del document hem trobat a faltar dues coses: una, que just després de les 
propostes i principis hi hagués una calendarització de cara a poder fer efectives totes 
les propostes del pla, i també un pressupost que permetés als diferents pressupostos 
anuals poder incorporar partides de cara a permetre desenvolupar aquest pla. Que 
això seria el primer punt que presentem de la moció. 

Ja que cal aquesta calendarització i creiem que fa falta definir un pressupost, estaríem 
a temps per poder definir quines serien les prioritats que tenim quant a les diferents 
accions que s’han de fer. Aquestes accions entenem que hauríem de prioritzar els 
aspectes socials. Hem comprovat en el pla que realment l’ocupació que es crea és 
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més precària que a la resta de sectors; per tant, possiblement hauríem de fer algunes 
accions en aquest sentit. 

Per altre costat, estem parlant d’una concentració de l’activitat centrada en el Barri Vell 
que tenim por que arribi a massificar-se excessivament i creiem que el que cal és 
diversificar en la ciutat, en els diferents barris. I, per altre costat, hi ha el problema 
d’habitatge en el Barri Vell, que caldria estudiar si en aquest sentit els habitatges d’ús 
turístic fan un efecte negatiu sobre els preus que hi ha de lloguer en el Barri Vell, 
entenent que el Barri Vell més enllà de ser un aparador turístic és un barri com 
qualsevol altre i la gent hi ha de poder viure i ha de tenir les condicions per fer-ho. 

I per últim, creiem que cal mantenir la identitat i l’autenticitat de Girona i promoure que 
en aquest sentit s’aconsegueixi. 

I a l’últim punt, que és un punt més genèric, el que demanem és que davant de 
l’aposta que fa l’Ajuntament pel turisme, que s’intenti diversificar, i intentar diversificar 
l’economia gironina possiblement és no posar tots els ous en el mateix sac, sinó 
intentar que s’aposti per una diversificació més gran.  

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. La veritat és que 
he de dir que la moció em va sorprendre una mica amb la rapidesa amb què es 
presenta una moció sobre un pla estratègic que he de reconèixer que encara no he 
tingut temps de mirar-me’l tot, perquè fa pocs dies que va ser presentat a la premsa. I 
jo vull agrair a la regidora i tinenta d’alcalde perquè ens el va explicar, doncs, abans 
als grups municipals, abans de fer-lo públic. I, per tant, és d’agrair quan fan les coses 
malament els critiquem, doncs, quan es fan les coses bé també penso que està bé que 
ho diguem aquí en el Ple. I, per tant, en aquest sentit… 

Escolti, jo no…, diré que sí a la moció perquè, evidentment, una de les coses més 
importants i que jo he trobat a faltar al Pla estratègic, malgrat encara no he pogut 
arribar al final, sí que és precisament el que demana aquesta moció en el primer punt, 
que és la calendarització i el pressupost per fer tot allò que diu el pla. 

Si es fixen en els últims plans estratègics que hem vist aquí a l’Ajuntament i que hem 
treballat junts i que hem portat…, tots han portat aquesta calendarització i aquest 
pressupost. Per tant, sí que és veritat que jo quan vaig estar-lo mirant i me’l vaig estar 
llegint em va sorprendre que no hi fos, més que res perquè vostès saben que si no hi 
ha diners i no es diu quan es farà les coses solen quedar en un calaix. Per tant, en 
aquest sentit, estem totalment d’acord.  

Sí que és veritat que en l’opinió del meu grup, al pla potser li falta encara una mica de 
remate final, perquè hi ha propostes que són molt obertes encara per poder 
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calendaritzar o pressupostar. Ara cal baixar encara una mica més a les mesures més 
concretes, que possiblement siguin les que podrem valorar econòmicament i dir si es 
poden fer en sis mesos, en tres mesos o en dues setmanes. Per tant, possiblement, 
abans d’arribar a la calendarització hem de fer un pas encara més amb la UTE o des 
dels diferents grups amb reunions de treball, però jo crec que hem de baixar encara 
una mica més al petit detall del mateix pla estratègic de mesures més concretes que 
puguin ser comptabilitzades, què costarien i quant de temps s’haurien de fer. 

Pel que fa a què prioritzar del Pla estratègic, hi ha coses en què nosaltres estem 
totalment d’acord i altres en què segurament aquí discreparem i nosaltres prioritzaríem 
una altra part del Pla estratègic.  

Per tant, nosaltres votarem que sí a la moció, però voldríem demanar a l’equip de 
govern i sobretot a la tinenta d’alcalde, la Glòria Planas, doncs, que possiblement 
poguéssim fer o haguéssim de fer una reunió monogràfica sobre el Pla estratègic dels 
diferents grups municipals per comentar-lo, per debatre’l i per veure en què podem 
seguir aportant, perquè, com deia, crec que hi ha una part que encara fa falta que es 
desenvolupi. I estic convençuda que tots els grups aquí presents tenim molt a dir-hi i a 
aportar-hi en positiu. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Els he de dir que a nosaltres 
la moció ens presenta certs dubtes. Jo els faig una pregunta: de veritat vostès creuen 
que aquest Govern presentarà un pla d’acció per ser validat abans de les eleccions? 
Jo de veritat els faig aquesta pregunta, perquè si tenim en compte que totes les 
mocions que es presenten en aquest Ple, primera, no són vinculants; segona, tots som 
conscients que estem a molt pocs mesos d’unes eleccions, i tercera, si entenem que la 
prioritat de l’alcaldessa d’aquesta ciutat no és aquest Ajuntament, sinó que és el 
Govern de la Generalitat, jo crec que hem de fer un exercici de realisme: el Pla 
estratègic de turisme quedarà sobre la taula. 

Podem recordar també el Pla especial de la Devesa, el Pla especial de les Pedreres i 
la resta de plans que estan fracassant en aquesta ciutat. Nosaltres ens fem una 
pregunta, i és: què s’ha fet per millorar la imatge de la nostra ciutat? Han caigut en 
picat els visitants de la resta d’Espanya, els visitants internacionals també han 
disminuït i la ciutat ha passat en nombrosos casos, doncs, a ser un lloc de visita d’un 
dia en la qual «prima» la visita de gent de la nostra província. Per tant, nosaltres 
sincerament no tenim gaire esperança que si aquesta moció s’aprova es dugui a 
terme, precisament perquè no se’ns ha presentat cap tipus de calendarització ni se’ns 
ha posat sobre la taula, únicament se’ns ha presentat un pla que per nosaltres té 
moltíssimes mancances. I no creiem que per part de l’equip de govern aquest pla es 
comenci ni a dur a terme. 
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Per tant, jo crec que tenim un govern que no actua i que, a més a més, el que està fent 
és erosionar la marca Girona. Per tant, nosaltres a la seva moció ens abstindrem. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Efectivament, com diu 
vostè, senyor Poch, cal que el Govern faci propostes, perquè fins ara no se n’han fet 
gaires i des del nostre entendre s’ha de fer des d’una perspectiva urbana i transversal. 
Això no sé si ens donarà massa temps a fer grans calendaritzacions, no? 

Fa uns dies, com vostè ha dit, s’ha presentat aquest Pla estratègic, però entenem –i 
això s’ha reconegut fins i tot públicament– que arriba tard. Es pot dir que hem tardat 
quasi tota una legislatura a tenir un document. 

A més a més, hi afegiria que no s’ha tingut en compte els municipis, diríem, de la 
corona, els municipis que estan envoltant Girona i, per tant, jo hagués fet una aposta 
una mica més decidida en aquest sentit. I tampoc s’hi ha implicat, al meu entendre, les 
administracions, sobretot la Generalitat, en aquest estudi, perquè hi ha molts aspectes 
que s’han de lligar, no hem de fer només quatre, diríem, reptes, sinó que s’ha de tenir 
una visió, com he dit, urbana, global i transversal. 

Estic d’acord que es disposa d’un document d’anàlisi, com s’ha dit, i diagnosi, amb 
reptes, però al nostre entendre i seguint una mica la línia del que s’ha dit, més que 
anar a fer unes propostes ràpides, entenem que les reunions que siguin amb tots els 
grups, o com es vulgui fer, s’ha de parlar del nou pla general, si no parlem..., si estem 
disposats a tenir un nou pla general que contempli tot això, poca cosa farem. S’ha de 
parlar seriosament de la mobilitat i dels accessos, fer un mapa d’allotjaments, la seva 
regulació d’usos i accessibilitat, veure com es fa la inspecció de les activitats 
turístiques, que tenim competències nosaltres i la Generalitat, el tema de la formació, 
la petjada ecològica, la innovació que atreu empreses, estudis i residents vinculats en 
aquesta innovació i totes les qüestions que intervenen en el tema del turisme. 

Estem a favor, doncs, d’una moció que demana prendre accions que fomentin una 
promoció equilibrada i també que dignifiqui els treballadors del sector, com ha 
comentat el regidor, i que s’evitin efectes negatius com la saturació, la concentració, 
gentrificació, especialització funcional, banalització i pèrdua de teixit tradicional. Hi ha 
algú que ja ho deia, que les ciutats són productes de la història, és un producte 
dinàmic i capaç d’acumular espais de llibertat, però també de perdre’ls. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Primer de tot, 
agrair al Grup d’Esquerra-MES que presentin aquesta moció perquè la pregunta és la 
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següent: si no haguessin presentat vostès la moció, on haguéssim pogut els grups 
municipals debatre sobre el pla estratègic? No era lògic que haguéssim pogut tenir un 
fòrum obert, transparent i públic on tots poguéssim opinar sobre si el pla estratègic era 
adient, o no, o el compràvem? Perquè, clar, en la promoció del document final es va 
dir «aquest és un pla estratègic de consens, que hi han participat tots els actors», com 
si pel fet d’haver-hi participat ja l’avaléssim. Això no és exactament així. De fet, avui 
escoltant qui ha parlat, tinc els meus dubtes que excepte..., o sigui, a part del govern hi 
hagi algun altre grup municipal que, diguéssim, doni suport a aquest pla estratègic i a 
les seves conclusions, he escoltat cada grup i jo tinc els mesos dubtes. Però segons 
els havia escoltat a vostès semblava que això era el pla estratègic que tota la ciutat i 
que tothom avalava com a full de ruta a partir d’ara. Per tant, agrair a Esquerra. 

És cert que el pla, i nosaltres li hem reconegut i així ho vam fer públic, té una part de 
diagnosi que és molt interessant, té una part d’estudi científic que és un estudi que cal 
valorar i que ens indica moltes coses. Entre altres coses, amb les dades que hi surten, 
per exemple, hi surt que a diferència del que deia el govern, si s’agafa els últims deu 
anys, no ha incrementat la població dels tres barris que conformen el Barri Vell, això és 
una dada que surt allà, si s’agafa el Mercadal, Carme i Barri Vell estricte, que és el que 
allà surt com el que és el Barri Vell, ho diu el document del pla estratègic, no s’ha 
incrementat respecte al 2008, o ha incrementat molt poc, mentre els habitatges 
rehabilitats en tota aquesta zona són molts. 

També s’explica que el cas dels pisos d’ús turístic han incrementat moltíssim. Són 
dades que també surten. De fet, la Generalitat ja reconeix que hi han 650 pisos d’ús 
turístic a la ciutat de Girona i que el Barri Vell supera el 10 per cent, que és el límit que 
està marcat..., que marca allò que és excés o no excés, no el que marca la CUP, no, el 
que està marcat oficialment quan hi ha un excés d’habitatges de pisos turístics, resulta 
que el Barri Vell ja ho supera. Amb dades, segons el pla estratègic, ja ho supera, el 
Barri Vell, és objectivitat i no segons la CUP, sinó les dades que s’utilitzen. Per tant, al 
pla sí que hi ha moltes dades interessants en la part d’estudi. 

En la part de propostes, des del nostre punt de vista, hi manca una part de fons i 
d’estratègia i evidentment a la part de la moció que parla avui Esquerra, doncs hi ha 
molt poques propostes definides i sobretot calendaritzades i com es desenvoluparan, 
això falta. I a nosaltres realment ens fa por que hagi passat aquesta legislatura en què 
després de set anys el turisme ha sigut la gran aposta que ha fet l’equip de govern, on 
han passat set anys i no hàgim tingut un debat i unes propostes per com revertir 
aquesta situació. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Plana té la paraula. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. El Pla estratègic de turisme, 
s’estructura... I vosaltres us l’heu llegit i, per tant, primer de tot, agrair-vos que us 
l’hàgiu llegit, és un document molt dens, porta el seu temps. Primer de tot, gràcies. 
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S’estructura, com sabeu vosaltres, en cinc programes i d’aquests cinc programes, amb 
trenta-una actuacions, són actuacions molt àmplies, teniu raó. Però un d’aquests grans 
programes és la governança, la visió política i el turisme [del servei #, 01:31:03] a la 
ciutat. En aquest punt es recomana la creació d’una taula i la creació d’un consell 
municipal turisme ciutat, que és el que podria ser el que hem tingut fins ara, és el que 
hem treballat ara durant tot aquest temps derivat de l’Agència de Promoció Econòmica 
de la Taula de Promoció de la Ciutat. Aquí hi ha la representació, podríem dir, de la 
quàdruple hèlix, aquí hi ha la representació de tots els grups d’interès, els públics, els 
privats i els comunitaris. Potser sí que és veritat que hi faltaria una peça clau, que es 
pot incorporar, si així ho considera la taula, que és..., perquè ho recomana també el 
pla estratègic, que és el sector de la societat, el sector dels veïns. Es va demanar a 
una d’aquestes sessions que vàrem fer de presentació, es va demanar per part de les 
entitats de les associacions de veïns que hi hagués una representació d’ells. Sense 
cap mena de dubte hi haurien de ser. Per tant, aquí s’inclouran. 

Per tant, el que vostè ens demana, el que tots vostès ens estan demanant és que el 
govern calendaritzi i prioritzi unes actuacions que al nostre entendre i pel que 
recomana aquest Pla estratègic de turisme, qui ho ha de fer és aquest ens totalment 
transversal que és aquesta taula. No ens ha donat temps a fer el següent pas, aquest 
següent pas és convocar aquesta taula i començar a calendaritzar i, si escau, 
començar a prioritzar aquelles accions que entre tots hem de fer. Per tant, jo el que els 
demano és que, i tant que sí que s’ha de fer, però ho farem entre tots. Perquè aquest 
mateix Pla estratègic de turisme ens està dient que ho fem entre tots. 

Quant a les prioritzacions, vostès han dit que cal que primer de tot actuem directament 
sobre la part més social, sobre la part més de socialització. Sens dubte, hem començat 
a fer reunions amb veïns del Barri Vell per intentar minimitzar el màxim tot el tema de 
la massificació de carrers concrets, i no oblidem que estem treballant també des de 
l’Ajuntament de Girona, des del govern, però a nivell de tots, el Pacte local per 
l’habitatge. Ara s’està fent l’anàlisi, a final d’any ja el tindran i es passarà ja a fer la 
diagnosi, per tant, ho estem treballant, ho estem fent. 

Quant al tercer punt, d’acord, ens proposen sobre la diversificació de l’economia 
gironina, saben vostès també que ja des de fa molt temps, que hi havia la regidora 
Madrenas, en aquest cas, de promoció econòmica, ja es va començar a treballar amb 
tota la diversificació. Tenim evidentment diversos sectors prioritaris per nosaltres, com 
és les indústries culturals i creatives, el sector de la bicicleta, el sector de la moda, el 
sector industrial de les ciències i tecnologies i, per tant, tot això ho estan fent. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha d’acabar, senyora Plana. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): En aquest sentit, nosaltres estem contens que anem 
en la mateixa línia i, per tant, no podem no donar-hi el nostre vot afirmatiu a aquesta 
moció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Poch... 
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Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Be, de fet el primer punt 
amagat que hi havia és portar el debat del Pla estratègic de turisme al Ple i una mica 
ho hem aconseguit, encara que amb un temps molt limitat. 

Segon, agrair el suport dels grups que votaran a favor. 

I tercer, li voldria dir a la senyora Pujola que no sé..., dirigint-se a mi les crítiques cap a 
govern, no sé si espera que jo els les traslladi, però podria fer-ho directament i no 
aprofitant la presentació d’una moció d’un grup. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
I vots en contra? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del 
Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, la moció que presenta el Grup 
Municipal Esquerra Republicana - MES per a la priorització dels aspectes socials del 
Pla estratègic de turisme. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 



80 
 

17. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona de Foment 
del programari lliure. 

Aquesta moció ha estat confeccionada de forma cooperativa amb el Partit Pirates de 
Catalunya 

L'octubre del 2013 el plenari de l'Ajuntament de Girona va aprovar una moció de 
suport al programari lliure en l'àmbit de les TIC presentada per la CUP. La moció ha 
quedat pràcticament oblidada i els avenços en la migració cap al programari lliure i 
foment del mateix han estat mínims. 

Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) són, cada vegada més, un 
element fonamental en l'economia i el progrés d'una societat. Per fer-les avançar és 
imprescindible que la ciutadania les pugui emprar de manera universal, en la seva 
llengua i sense cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena. 
L'Ajuntament ha de comprometre's a defensar el dret d'accés a la societat de la 
informació dels gironins i gironines així com implicar-se en l'alfabetització digital i 
ajudar a superar la fractura digital. 

En aquest marc, l'accés al programari, un dels pilars de les TIC, es veu restringit per 
polítiques diverses en forma de contractes, llicències o patents, que en limiten l'ús i 
discriminen uns sectors de la població dificultant-los o barrant-los l'accés a les TIC en 
condicions legals i amb garantia de qualitat. Davant d'això, existeix una alternativa: el 
programari lliure. La llibertat d'ús universal del programari per a qualsevol propòsit, la 
llibertat d'estudiar com funciona el programa, la llibertat de redistribuir-lo lliurement i la 
llibertat de millorar el programa i modificar-lo segons les pròpies necessitats, fent 
públiques les millores introduïdes perquè la comunitat se'n beneficiï, són els quatre 
pilars que el defineixen. 

L'impacte del programari és especialment rellevant en determinats àmbits estratègics, 
on el programari lliure esdevé una clara solució als problemes plantejats. 

Al mateix temps, cada vegada més, la comunicació entre l'administració i la ciutadania 
es fa per via telemàtica, esdevenint així molt més àgil i eficient. Sovint, però, quan els 
ciutadans necessitem comunicar-nos amb l'administració se'ns obliga a fer servir un 
tipus d'ordinador o un programari concret d'alguna empresa concreta. L'administració 
no pot exigir a cap ciutadà o ciutadana ser client de cap empresa, sobretot quan 
aquesta comunicació es pot fer mitjançant els formats i estàndards oberts definits per 
comitès internacionals, eximint l'usuari d'emprar programari privatiu. 

L'administració en general i els ajuntaments en particular fan servir molt de programari, 
cosa que suposa una partida important del seu pressupost. Una part d'aquest 
programari és genèric (sistemes operatius, ofimàtica…) i hi ha alternatives lliures de 
qualitat; no fer-les servir és un malbaratament de recursos públics. Una altra part del 
programari és fet a mida; les condicions de contractació, en aquest cas, les controla 
l'administració i, per tant, en pot regular aspectes com ara la titularitat de la llicència, la 
propietat del codi o el compliment d'estàndards. 
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Un dels aspectes crucials per a l'èxit de les TIC és l'adaptació a la llengua. Mentre la 
Generalitat ha hagut de destinar milions perquè una empresa com Microsoft traduís els 
seus productes al català, centenars de voluntaris tradueixen el programari lliure més 
utilitzat tan bon punt en surt una nova versió, gràcies al fet que tenen accés al codi 
font. 

L'anomenada crisi econòmica ha situat l'ús del programari lliure a consideració de les 
administracions públiques com a factor de minimització de la despesa i com a mostra 
de voluntat d'austeritat. Més enllà de plantejaments incomplets que situen aquest 
àmbit socioproductiu únicament en termes de balanços comptables, hem de tenir en 
compte el caràcter estratègic d'aquesta tecnologia. La realitat en un context de 
digitalització del procés productiu és que el programari i el seu control integral són 
elements imprescindibles per a l'eficàcia del sector públic. El canvi de paradigma 
generador de béns i serveis obliga a fer gravitar a l'entorn dels sistemes d'informació 
digitals tot el procés de producció en la nostra societat. 

Aquesta fita només és possible amb l'adopció integral de les tecnologies de lliure 
llicenciament. S'ha d'exercir la sobirania tecnològica entesa com a la capacitat de 
decidir i fer, no subjecta a condicionants de tercers. La societat informacional es basa 
en el tractament intensiu de la informació per proveir coneixement. Les quatre llibertats 
abans esmentades que proporciona l'adopció del programari lliure són opcions 
absolutament necessàries per a la viabilitat de la gestió integral i efectiva de les 
corporacions locals. 

L'adopció de tecnologies lliures presenta nombrosos avantatges, alguns ja esmentats, 
com ara: 

Sobirania tecnològica. Independència per poder concebre i dissenyar el programari 
d'acord amb les necessitats racionalitzades a allò que es precisa, sense haver de 
dependre d'un proveïdor que en té el monopoli. El desenvolupament tecnològic no 
queda condicionat per les decisions i interessos de les empreses privades. 

Creació d'ocupació. En estar disponible tota la informació sobre el funcionament del 
programa és possible que qualsevol tècnic o tècnica qualificat en sistemes 
d'informació de la ciutat en realitzi la instal·lació, implantació, manteniment, 
actualització, millora i/o desenvolupament, amb la conseqüent generació d'activitat per 
a cooperatives, ens públics i petita i mitjana empresa tecnològica. La inversió pública 
en TIC pot revertir de manera directa en el desenvolupament econòmic de l'entorn, en 
lloc de fer-ho en els beneficis d'una multinacional allunyada de Girona. 

Transparència. El codi font del programari és públic, per la qual cosa poden conèixer-
se amb exactitud totes les tasques que desenvolupa el programa, fet especialment 
rellevant en el cas de manipular dades confidencials. Aquest escrutini públic permet 
que la correcció d'errors es dugui a terme de manera ràpida i eficaç. 

Estalvi. S'evita el contracte de llicències comercials per l'ús dels programes, per una 
banda, i per l'altra fa possible l'optimització del maquinari de què es disposi. Alhora, es 
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protegeix la inversió assegurant que el programari que es desenvolupa té un mínim 
recorregut d'amortització i una minimització de la despesa de manteniment. 

Adaptabilitat. El codi font del programa es pot modificar per adaptar-lo a les 
necessitats, peculiaritats culturals o lingüístiques, corregir possibles errors, introduir-hi 
millores, etc. 

Interoperatibilitat. El programari lliure pretén garantir la independència de la informació 
respecte de les modes del mercat. Per aquest motiu permet desar les dades 
respectant els estàndards assumits per la comunitat internacional, facilitant d'aquesta 
manera la seva lectura mitjançant programes i sistemes operatius diferents i apostant 
per la seva perennitat en el temps, tal com reclama el Reial Decret 4/2010, pel qual es 
regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. 

Privacitat. Garantia de la seguretat de la informació sensible d'acord amb la legislació 
actual en matèria de protecció de dades personals. 

Accessibilitat. Els diversos avantatges, en el seu conjunt, faciliten l'accés de la 
població a les TIC i més concretament l'accés electrònic de la ciutadania als serveis 
públics, d'acord amb la Llei 11/2007. 

Comunitat. La difusió de la cultura i imaginari de la compartició, de la solidaritat i de la 
propietat col·lectiva com a valors en la societat, alternatius a la concepció estrictament 
apropiativa i rendista. 

Així mateix, cal destacar l'alt grau de consolidació que el programari lliure ha assolit en 
l'actualitat tant en el teixit econòmic com amb el suport de la societat civil, així com de 
diverses administracions públiques i patronats, fet que també es manifesta en un clar 
increment del seu ús en recerques científiques i en desenvolupament tecnològic dut a 
terme, per exemple, en les universitats públiques catalanes. Alhora, és rellevant el 
nombre d'administracions públiques que han apostat, amb èxit, per desenvolupar les 
seves estructures tecnològiques en programari lliure, com a la Xina, el Perú, Mèxic, el 
Brasil, Alemanya, França, Extremadura o Andalusia. 

Tot plegat fa pensar que l'adopció del programari lliure a l'administració municipal i la 
seva promoció entre la població és una bona opció. Per això, cal que l'Ajuntament s'hi 
posicioni a favor de manera clara i decidida, fet necessari a fi de vèncer les inèrcies i 
interessos contraris a la implantació de nous paradigmes productius -més si són 
transgressors de l'status quo de les multinacionals del sector- i les postures 
acomodatícies de governants i gestors en el context públic. Així, cal una directiva 
política explícita expressada en un projecte de migració a programari lliure i reducció-
eliminació simultània del privatiu, amb una calendarització associada, que prevegi els 
següents extrems: 

1.- La realització d'una radiografia global de la infraestructura tecnològica de 
l'Ajuntament, programari utilitzat, maquinari en explotació, xarxa de comunicacions, 
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perfil d'usuaris, potestats a les quals cal donar compliment i competències associades 
a la relació de llocs de treball. 

2.- Encàrrec d'informes tècnics sobre les dificultats, si n'hi haguessin, de canvi a 
programari i tecnologia lliure, tot per garantir la transparència i la innovació així com 
identificar clarament els entorns que han de ser estudiats més detalladament per traçar 
la convenient transició a tecnologia lliure. 

3.- Procés de conscienciació i formació en l'àmbit laboral del consistori i entre la 
població. Realització de xerrades, tallers formatius i altres activitats, bé específiques 
per als treballadors i treballadores de l'Ajuntament i/o obertes a tota la ciutadania en el 
marc d'una campanya de promoció del programari lliure. 

4.- Execució progressiva i sistematitzada del projecte de migració pròpiament dit, amb 
la conseqüent avaluació posterior amb la fita final de declarar Girona com a municipi 
lliure de programari privatiu en l'administració local. En aquells àmbits especialitzats en 
què no es trobi una alternativa de programari lliure adient, s'optarà per impulsar-ne el 
desenvolupament, si escau, en col·laboració amb altres administracions públiques, i 
apostant sempre pel sector públic i l'economia social i solidària. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal CUP-Crida Per Girona, amb Pirates de 
Catalunya, proposa al Ple l'adopció dels següents: 

PRIMER.- Ratificar la moció en suport al programari lliure en l'àmbit de les TIC 
aprovada el 2013. 

SEGON.- Elaborar un pla municipal de foment del programari lliure en el termes 
expressats en el termini d'1 any des de l'aprovació de la moció. Amb l'objectiu que 
Girona es pugui declarar municipi lliure de programari privatiu, el pla ha d'incloure com 
a mínim els següents aspectes: 

"El procés de migració a tecnologies i formats de lliure llicenciament del programari de 
l'administració municipal de l'Ajuntament de Girona, els seus organismes autònoms i 
les seves empreses municipals. 

"La incorporació com a clàusules de mèrit la utilització, el desenvolupament, la 
distribució i la difusió de programari lliure en català en les contractacions, convenis de 
col·laboració i subvencions en l'àmbit de les noves tecnologies. 

"La difusió, la promoció i la distribució de programari lliure en català en el si de totes 
les institucions, les associacions i les organitzacions, públiques i privades, de l'àmbit 
de Girona i, en especial, al món educatiu, fent-ne difusió mitjançant els seus 
organismes competents i, alhora, fomentant la indústria informàtica catalana. 

"La promoció d'acords i convenis amb administracions locals i supralocals, universitats 
i associacions públiques i privades per fomentar la coordinació i la cooperació en 
matèria de programari lliure en català i assegurar-ne, amb les mesures adequades, la 
producció, la promoció, la distribució i l'ús conjunt. 
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TERCER.- Crear una comissió tècnico-política amb representació de tots els grups 
municipals per fer el seguiment de l'elaboració i implementació del pla. 

QUART.- Traslladar els acords a l'Associació d'Usuaris i Usuàries de GNU/Linux en 
Llengua Catalana (Caliu), a l'Associació Softcatalà, a les seccions sindicals i el comitè 
d'empresa de l'Ajuntament de Girona, al Departament d'Empresa i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Girona i al Centre Nacional de Referència 
d'Aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CENATIC). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la darrera de les 
mocions. En aquest cas, del Grup CUP - Crida per Girona i la substanciarà la senyora 
Pèlach. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Si la 
moció la presentem avui..., és una moció de foment del programari lliure, és una moció 
que és cert que el 2013 ja vam presentar-ne una de similar, però han passat cinc anys 
i si bé és cert que no estem igual que el 2013, també és cert que els avenços en 
aquest sentit han sigut molt tímids. És una moció que es va aprovar, han passat cinc 
anys i som conscients que a nivell tècnic, doncs, estan treballant o estan en 
determinats moments introduint programari lliure, per tant, és una cosa que tenen en 
compte, però també som conscients que no hi ha, malgrat que s’aprovés la moció, una 
aposta política, o sigui, no hi ha una direcció política per avançar en aquest sentit i 
posant-hi els suports que calguin per fer-ho. Per tant, el que fem d’alguna manera és 
reconèixer aquella moció de fa cinc anys, la ratifiquem i també la millorem. 
La millorem perquè amb aquesta moció també hem volgut comptar amb el suport del 
Partit Pirates de Catalunya, que són una gent que treballen molt en la línia de fomentar 
el programari lliure i, per tant, ens han donat suport en la redacció d’aquesta moció. 
Per això hem millorat molt respecte a aquella tant en argumentari, però sobretot hem 
volgut també millorar la proposta d’acord, veient que la de 2013 no ha tingut els 
resultats que n’esperàvem. 

Per això a la proposta d’acords hem concretat i hem concretat diferents elements. En 
primer lloc, hem concretat a nivell de terminis, parlem d’un any per la redacció d’aquest 
Pla municipal de foment del programari lliure, que d’alguna manera és l’objectiu 
principal d’aquesta moció, però també concretem a nivell de les característiques 
d’aquest pla de migració. Quan parlem de pla de foment, doncs parlem sobretot d’un 
procés intern de migració cap a programari lliure, anar avançant mica en mica en la 
incorporació de programari lliure en tot el que és el programari que utilitza l’Ajuntament 
de Girona, mica en mica, no posem un termini final, diguéssim, en què hauríem de 
tenir tot el programari lliure, sinó el que demanem és un pla que concreti com 
s’avançarà i quina evolució tindrà aquest procés de migració. Però també avancem 
perquè introduïm també el tema del clausulat, entenem que també en l’àmbit del 
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clausulat, quan contractem externament, podem incorporar, igual com hem fet en 
temes socials o esperem que avancem en temes ambientals en algun moment, doncs 
també es pot incorporar en el clausulat aspectes d’exigència de programari lliure amb 
aquelles empreses amb qui treballem. Però també demanem que aquest foment del 
programari lliure es faci cap a fora, es faci també un treball per informar la ciutadania, 
per sensibilitzar, per explicar, doncs, els elements positius d’aquest tipus de 
programari. 

I també introduïm la idea de fer acords amb altres administracions de manera que no 
siguem els únics que estiguem avançant en aquesta línia sinó que el fet que fer acords 
amb altres administracions ens permet també poder crear fins i tot programes propis 
que es puguin llavors alliberar i fer-ho amb les característiques i les necessitats que 
necessitem. Entenem que al final les necessitats no són tan diferents, les de 
l’Ajuntament de Girona de les d’altres ajuntaments que podem tenir al nostre voltant o 
d’altres administracions i, per tant, creiem que és molt important sumar esforços per 
poder avançar en aquesta línia. 

També proposem en aquesta moció la creació d’una comissió tecnicopolítica, això ho 
fem, per una banda, per tenir un espai de seguiment d’aquest pla, però també perquè 
entenem que per tirar endavant un pla com aquest el que cal és un compromís polític 
ferm i si bé hem pogut parlar amb tècnics, com deia abans, entenem que fins ara no hi 
ha hagut aquesta direcció a nivell polític, per tant, entenem que aquesta comissió seria 
important també perquè allò que..., quan els tècnics trobin limitacions, perquè avançar 
cap al programari lliure no requereix només l’àrea informàtica, sinó que requereix un 
compromís de totes les àrees, doncs entenem que aquest espai seria facilitador que hi 
hagi aquest compromís de manera transversal a tot l’ajuntament. 

Per tant, per tot això, doncs demanem el seu suport a aquesta moció, és una moció 
que no he entrat en tot l’argumentari perquè saben que és extens i en l’argumentari, 
doncs, ja hem explicat tot allò que té de bo el programari lliure i tot allò que ens permet 
i, en canvi, ens limita el programari privatiu. I, per tant, esperem que puguem de 
manera definitiva, comptar amb un pla per anar avançant cap a aquest tipus de 
programari. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé què ha 
passat, perquè no ha sonat..., eren just els cinc minuts. L’ha clavat i no m’ha sonat. 
Intervencions? Senyora Veray... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta moció que 
comença efectivament demanant que es compleixi allò aprovat l’any 2013, per tant, en 
gran part és igual, el meu grup farà el mateix que va fer el 2013. I les raons són les 
mateixes, senyora Pèlach, i és perquè vostès sempre és el tot o res, o tot és 
programari lliure o no parlem del programari lliure, o tot és blanc o tot és negre. No, si 
la seva moció sí que diu que ho volen fer a poc a poc, però al final –i vostè ho ha dit– 
l’objectiu és que tot sigui programari lliure. La nostra pregunta és per què, per què ha 
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de ser tot programari lliure? Per què no podem trobar un equilibri entre els paquets que 
ja existeixen i que funcionen i el programari lliure? Per què hem d’imposar-ho? Vostè 
fins i tot ho ha dit en la seva exposició, exigir, digui-li exigir, obligar, amb les clàusules 
que les empreses ens diguin programari lliure... Per què? La meva pregunta és per 
què, per què hem d’imposar-lo? 

Escolti, jo estic convençuda que el programari lliure no és dolent, que en moltes coses 
segur que és bo, però no cal passar del blanc al negre perquè sí, i això és el que 
demanava la seva moció, que ja ho demanava el 2013. I, per tant, nosaltres no estem 
en contra del programari lliure, no li votarem en contra, però farem el que ja vam fer el 
2013 per les mateixes raons que acabo d’explicar, que és que ens abstindrem, perquè 
considerem que tenir programari lliure segur que és bo, que s’ha de promocionar i que 
s’hi ha de treballar, però que no cal anul·lar tota la resta i vostès com sempre el que 
demanen és que s’imposi i que es faci el que vostès diguin perquè allò altre sempre és 
dolent, quan a vostès no els agrada i no ho defensen, allò altre és dolent, perquè o tot 
és programari lliure..., o tot i res. Doncs, escolti, en el tot o res, en aquest cas, igual 
com en molts d’altres, a nosaltres tampoc ens trobaran. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. La implementació de 
programari lliure comporta uns costos d’instal·lació i també d’adaptació i que en cas 
d’apostar-hi, aquesta implementació sempre ha de ser de manera gradual. També 
s’han de tenir en compte la formació dels usuaris en entorns que són diferents dels 
habituals a l’hora de fer el pas cap al programari lliure. De casos d’èxit en tenim, com 
per exemple Extremadura, però també tenim casos que han fracassat, com per 
exemple el de Munich. I la diferència entre aquests dos es basa entre errors de càlcul i 
errors d’adaptació dels usuaris. 

Aquesta moció, no obstant, no només va de tecnologia, sinó que també parla d’usuaris 
i de la llengua. A la seva moció vostès indiquen que un dels aspectes crucials per l’èxit 
de les TIC és l’adaptació a la llengua. Nosaltres entenem que dintre de la llibertat que 
es dona a l’usuari, també hi serà la de l’adaptació a qualsevol de les dues llengües 
oficials a Catalunya. Entenem que l’adaptació al català del programari, a la nostra 
administració sigui un valor que s’ha de tenir en consideració, però al mateix nivell que 
l’altra llengua oficial de Catalunya. I no podem oblidar tampoc les diferents 
característiques, com per exemple l’adaptabilitat, l’operativitat, la compatibilitat i la 
facilitat d’ús, no sigui que únicament primem la llengua en exclusiva i llavors tinguem 
una eina amb fortes mancances. Nosaltres pensem amb qui ha de fer servir les eines, 
abans de pensar en els titulars, com en aquest cas. 

Nosaltres ens abstindrem en la seva moció. Sí que ens agradaria, però, que sortís 
endavant pel vessant tècnic que té, però no compartim discursos maniqueus com el 
que vostès fan, tant pel que fa a l’empresa, però tampoc pel que fa a la llengua. 
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Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Manuel Martín... 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
municipal votarà a favor de la moció. Estem d’acord a fomentar l’ús del programari 
lliure des de l’Administració, que aquest es faci progressivament i sempre després 
d’analitzar la idoneïtat del mateix en cada situació. Som conscients que existeix una 
indústria assentada i que és difícil canviar, però sí a poc a poc. 

Tenim constància de nombroses experiències amb el software lliure des del món 
docent fins a empreses i administracions; malauradament no sempre han sigut casos 
d’èxit i s’ha hagut de donar un pas enrere. Del nostre debat intern, consultant 
informàtics i usuaris, hem arribat a les següents conclusions. Primera, hi ha un sector 
que defensa una immersió al cent per cent del programari lliure, recolzada 
principalment per la idea de gratuïtat i de l’àmplia oferta de software disponible. Un 
segon sector que defensa el cent per cent amb programes comercials avalat per la 
necessitat de suport tècnic immediat, la màxima seguretat informàtica i garanties en 
les actualitzacions. I, per últim, hi ha un tercer sector que hem comentat que aposta 
per una mescla, ni cent per cent software lliure, ni cent per cent comercial. 

Com a exemple de cas d’estudi tenim la UMAT. Quan formàvem part de l’equip de 
govern sempre vam apostar i potenciar les propostes que utilitzaven software obert i 
gratuït en simbiosi amb plataformes comercials que oferien motors d’alt rendiment amb 
el suport tècnic més immediat i la màxima seguretat informàtica també. La conciliació 
és complicada, és complexa, només amb tasques d’investigació i desenvolupament, 
que seran les encarregades de desfer l’empat que poguéssim tenir en el futur en la 
presa de decisions. 

Agrair a la regidora Laia Pèlach la seva predisposició a aclarir dubtes, tots els dubtes 
que han pogut sorgir, i reiterar el nostre vot favorable a la moció. 

Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, anunciar el 
nostre vot favorable a aquesta moció, ens sembla que és una moció pertinent, a més a 
més, reiterativa, a pesar de qui la proposa, perquè evidentment ja haurien de ser unes 
mesures que s’haguessin començat a posar en pràctica. Entenem que el software 
lliure és una bona alternativa, que és necessària, que respon a una filosofia de fons 
que és la del codi obert, però que va més enllà estrictament de l’àmbit del software. De 
fet, l’heu proposada en col·laboració, en cooperació, dieu, amb el Partit Pirata, que és 
un partit que segurament el nom no acaba de fer justícia als seus principis ideològics, 



88 
 

però és un partit que neix amb l’esperit de lluitar contra el copyright i, per tant, a favor o 
favorable al copyleft, i això va més enllà del software. 

Jo crec que l’ajuntament podria prendre..., en alguna iniciativa ho he vist, però de 
forma més generalitzada, per exemple, que les publicacions que es fan des d’aquesta 
casa, no estiguessin subjectes a copyright, per exemple, i afavorir la distribució de la 
cultura, que és en el fons el que pretenen des del Partit Pirata, que la cultura circuli 
lliurement i la cultura entesa en sentit ampli. També té a veure amb el codi informàtic i 
té a veure, doncs, amb els drets d’autor, sempre que això sigui possible. Però hi han 
universitats i institucions que ho fan així com a filosofia, és a dir, que quan publiquen 
alguna cosa, ja sigui software, sigui un opuscle, una publicació, el que sigui, es faci 
amb aquest esperit que això pugui circular lliurement i, per tant, que se’n faci difusió. 

Compartim, doncs, al cent per cent aquesta filosofia de fons, compartim també que 
això es vagi implementant. El software, quan és una bona alternativa, doncs, s’ha de 
poder implementar. Tots utilitzem aquí equips a la casa amb paquets ofimàtics 
privatius, pagant llicències per una cosa que no és necessària, per tant, s’estan 
malbaratant recursos públics perquè hi han alternatives de software lliure que són 
gratuïtes, que no cal pagar llicència. I, per tant, sobretot en l’àmbit ofimàtic, per 
exemple, no té cap sentit haver d’estar renovant unes llicències molt costoses amb 
empreses que pràcticament no ofereixen cap manteniment, és a dir, que d’un paquet 
ofimàtic, més enllà d’algunes actualitzacions de tant en tant, que és el mateix que es fa 
des del software lliure, hi han moltes actualitzacions perquè al darrere hi ha una 
comunitat de voluntaris, moltes vegades, que desenvolupen i milloren temes de 
seguretat, d’usabilitat, etcètera. Per tant, sempre que hi hagi una alternativa 
d’aquestes característiques, nosaltres creiem que l’Administració pública té el deure 
d’apostar per aquesta alternativa. 

I per últim, crec que valdria la pena això, fer aquesta pedagogia social, jo crec que és 
un tema que no s’acaba d’entendre moltes vegades encara, la gent ho confon, els 
sembla que vol dir gratis i software lliure no és un tema de gratuïtat o no, sinó que és 
un tema que el codi sigui obert. Acabo. I, per tant, fer aquesta campanya en l’àmbit 
més social, perquè també en els centres educatius de la ciutat i en altres àmbits com 
els centres cívics, etcètera, es promogués el software lliure, creiem que seria una bona 
cosa. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, tal com 
nosaltres ja vàrem manifestar a la moció del 2013, des de fa anys aquest equip de 
govern treballa per aplicar aquest programari lliure, evidentment sempre seguint 
criteris dels serveis tècnics de la casa, que són qui realment en saben. La nostra..., a 
mi em fa molta gràcia quan diuen: «No hi han unes instruccions polítiques.» És que jo 
no sé en què es basen que diuen que no hi han unes instruccions polítiques, perquè 
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precisament nosaltres sí que hem donat instruccions polítiques dient que el que volem 
és que es faci programari lliure, evidentment recolzats amb els criteris tècnics. 

Miri, li dono dades, perquè jo crec que a vegades és desconeixement de les coses, li 
donem dades. En els últims cinc anys, més de la meitat del programari nou que s’ha 
instal·lat és lliure i el canvi que hem fet és més d’un 70 per cent. Per tant, no sé en què 
es basen en això que no fem instruccions polítiques. Potser no és visible cares a 
l’exterior, però hi és, no és visible, però hi és, cal mirar-ho, i tothom de la casa l’està 
fent servir. Per tant, jo els demano, si us plau, a totes aquestes persones, tots aquests 
que esteu dient que realment no hi ha programari lliure, bé, que us informeu, només 
demano que us informeu. La nostra primera opció sempre ho hem dit que a nivell 
polític és el programari lliure, igual que prioritzem l’ús del català, evidentment, igual 
que l’ús del català. Però a vegades la realitat no sempre és així i no sempre és 
possible. I, per tant, en aquells casos que són possibles es fa i en els que no es poden 
fer, doncs no es fan. 

El que fa el departament de sistemes, el que fa és avalar cada cas i les opcions més 
rendibles en termes de cost global, però no cost global econòmic, sinó a l’hora de 
donar el servei, tant si són lliures, com si són privatives. Perquè lliure a vegades no vol 
dir gratuït, ni gratuït vol dir lliure, hi han uns costos. Perquè a vegades diuen «ah, és 
que no costa res quan és programari lliure», això no és cert. Preguntin als entesos, jo 
és que no sé si no s’han informat, preguntin als entesos, jo he preguntat a més d’un 
informàtic, he anat a preguntar a la casa, he preguntat a informàtics externs, hi ha 
costos, evidentment, costos de personal perquè has de posar més gent, per tant, gratis 
tampoc és, no es digui el que no és. Un programari privatiu sovint està més encarat a 
vegades a les necessitats del gruix de les empreses, la qual cosa ajuda a simplificar 
els processos d’instal·lació i de configuració, en canvi, pel que fa al programari lliure, 
moltes vegades és molt genèric i està treballant amb una filosofia que tothom el pot fer 
servir, però tothom s’ha d’adaptar a les seves necessitats i això requereix evidentment 
una despesa, com he dit, de personal. 

Ja acabo, alcaldessa. Parlar de programari lliure vol dir parlar d’un ventall molt ampli 
de casuístiques on podem trobar productes que aporten gran benefici a la corporació, 
per exemple, tenim el Nextcloud, que és el núvol privat de l’Ajuntament, però ens 
trobem..., n’hi han altres, eh? I, per tant, nosaltres el que fem és allunyar-nos d’aquest 
model únic que pensem que poden conviure tots dos models i, com he dit abans, 
nosaltres pensem que, si poden conviure dos models, ho hem de fer sempre en 
benefici dels ciutadans i del consistori. Moltíssimes gràcies. Per això el nostre 
posicionament no és contrari, sinó que és una abstenció. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, senyora Pèlach... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
agrair totes les intervencions, el debat i sobretot els vots favorables. Respondre 
breument. A veure, a nivell d’avantatges, evidentment com que no podia explicar bé 
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tots els avantatges amb el temps que tinc, em penso que he fet una descripció prou 
acurada a l’argumentari: sobirania tecnològica, creació d’ocupació, transparència, 
estalvi, adaptabilitat, interoperabilitat, privacitat, accessibilitat, comunitat. Ho té molt 
ben explicat a la moció. Tot i així li agraeixo al regidor Martí Terés la filosofia, perquè 
de fet ell ha explicat una mica el fons, la filosofia d’això i crec que també és tan 
important com aquests elements més pràctics que li posava a la moció. 

A nivell de casos pràctics evidentment n’hi ha d’èxit i n’hi ha de fracassos, precisament 
d’aquí podem aprendre el que s’ha fet bé i el que no en altres administracions i fer el 
nostre propi pla, això és el que proposem en aquesta moció, fer el nostre propi pla. 
Senyora Maria Àngels, m’he perdut, tan aviat defensa com es contradiu i diu que el 
contrari. A veure, no faci trampes, no faci trampes perquè el fet que en aquest 
Ajuntament s’estigui utilitzant programari lliure no vol dir que hi hagi unes direccions 
polítiques en aquest sentit, no vol dir que hi siguin, sinó que simplement els tècnics fan 
la seva feina, més enllà de les direccions polítiques. I, evidentment, com que tenim uns 
tècnics que sí, cert, són bons, doncs demanen i en cada cas valoren quan es pot 
utilitzar programari lliure. Però el que li estem demanant és que hi hagi un 
plantejament polític que vagi més enllà de les decisions tècniques concretes i que faci 
una aposta clara en aquest sentit. És aquesta la línia per la qual aposta aquesta 
moció. Si no, tindríem ja ara mateix un pla, perquè això és el que proposava la moció 
de 2013, un pla de migració cap a un programari lliure. Aquest pla no existeix, 
existeixen decisions concretes de tècnics, però no existeix aquest pla i això és perquè 
no hi ha hagut una direcció política, una intenció política en cinc anys en aquest sentit. 

De fet, la moció va en aquest sentit, els agraeixo la seva abstenció, que permetrà que 
vagi endavant. I, per tant, esperem que d’aquí sí que surti aquesta orientació política i 
puguem elaborar un pla que realment ens permeti avançar en aquest sentit amb una 
lògica i uns processos previstos. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, a la votació 
d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
amb els vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per 
quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i l’abstenció dels grups 
municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció que presenta el Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona de foment del programari lliure. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Abstenció: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

PART DE CONTROL 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la part de control, 
decrets i acords a donar compte al ple. Sí, senyora Riera. 

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Jo volia fer una consulta respecte 
al decret de modificació de l’ordenança de protecció, control i tinença d’animals, volia 
saber si es tindrà en compte les recomanacions que ha fet el defensor del ciutadà 
respecte a aquesta ordenança. També volia saber en quin punt es preveu que 
participem els diferents grups municipals a l’oposició en aquesta nova ordenança que 
es vol fer i si es disposa d’algun document esborrany o de per on aniran els trets 
d’aquesta nova ordenança. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, ja que vostès han explicat a la 
premsa que estan impedint noves construccions a les Pedreres i que enderrocaran 
part d’una casa il·legal d’un veí que ha edificat i que surt com un dels assabentats avui 
aquí, sí que a nosaltres ens agradaria que ens expliquessin, ja que van fent notícies 
sobre impedir noves construccions a les Pedreres, si tot això va acompanyat lligat amb 
com està el pla i totes les accions que s’han de fer. Perquè sí que van explicant això 
als mitjans de comunicació com una gran decisió, però alhora als grups municipals no 
ens han explicat res, diguéssim, més de fons sobre tot el que hi ha d’haver a les 
Pedreres, si hi han canvis, si hi han avenços... (Veus de fons.) Sí, sí, és un decret, és 
un decret que està aquí i que entenc que l’oficina de premsa de l’Ajuntament l’ha 
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explicat avui a la premsa, perquè la premsa ja se n’està fent ressò. Llavors la nostra 
pregunta era que ja que expliquen que fan aquest pas, potser podrien explicar tots els 
passos que tenen previstos en aquest sentit sobre tot el que és el pla. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, també als decrets que van com 
a assabentats, parla de la Casa Català i voldríem saber exactament com està aquest 
procés i què és el que hi ha previst en aquest espai. Era una cosa que se suposa que 
ja estava prevista, apareix... la veritat que desconeixem exactament quina és la 
previsió i voldríem informació en aquest sentit. 

I l’altre també apareix com a assabentat, el tema del..., que s’ha obert el procés de 
modificació de l’ordenança de control i tinença d’animals, pregunto al Ple, perquè vaig 
fer arribar un correu, que encara estic esperant resposta, al regidor Berloso. Voldríem 
saber, tenint en compte que a més a més és una moció que nosaltres vam presentar 
en aquest Ple, que se’ns va desestimar i ens sap greu sincerament, que s’hagi tirat 
aquest procés endavant i ni tan sols se’ns hagi informat als grups municipals i 
especialment a aquest que havia presentat aquesta moció. 

També ens preocupa, doncs no acabem d’entendre realment quines són les entitats 
que s’ha informat i per què aquestes entitats i no les altres, parlen d’un grup de treball 
d’animals de companyia de la Taula Municipal de Sostenibilitat, no tenim ni constància, 
ni jo, ni..., ho he estat buscant a tot arreu, de l’existència d’aquest grup. Per tant, 
volíem saber com s’ha determinat quines són les entitats que s’ha informat i quines no, 
perquè també ens sorprèn, per exemple, que no s’hagi informat tampoc una entitat 
com és l’associació de Naturalistes de Girona, que crec que té bastant a dir pel que fa 
a aquesta ordenança de control i tinença d’animals. 

Per tant, això, que ens expliqui si us plau en quin punt està, quan han previst que 
nosaltres puguem participar-hi, ja que no ens han informat fins ara. I demanar això, 
que nosaltres sí que tenim interès a participar-hi i de fer-hi propostes i com ho han 
previst. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Més... Sí, senyor 
Terés. 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Gràcies, senyora alcaldessa. Hem vist a través 
d’un decret que s’ha posat en marxa el projecte de l’oficina d’eficiència energètica, 
d’eficiència i pobresa energètica, que està vinculada a l’Oficina Municipal d’Habitatge i 
que contractaran una tècnica en aquest sentit. Llavors voldríem saber quines accions 
durà a terme aquesta oficina. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyor Albertí. 
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Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. També 
hem vist un decret que des de l’Àrea de Joventut s’ha posat en marxa el programa 
Universitat i Ciutat. Evidentment els joves han de tenir un paper en aquest programa, 
però nosaltres en el seu moment vam proposar que es dediqués també a la 
transferència de coneixement i a articular més espais de col·laboració entre universitat 
i la ciutat. 

En aquest sentit, voldríem conèixer en què consisteix exactament aquest projecte que 
es menciona en el decret. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
començarem a respondre, em sembla que la primera de les respostes vindria pel 
senyor Alcalà, veritat? Del tema de les construccions de les Pedreres. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Senyor Salellas, vostè ho diu, parla d’una 
informació a la premsa, li haig de dir que mentre el dirigia cap aquí, la premsa m’ha 
preguntat sobre aquest tema, que portàvem a l’ordre del dia, que com sap vostè és 
públic, per tant, la premsa m’ha trobat aquí i m’ha preguntat sobre aquesta qüestió. I el 
que li he dit és el que fem sempre davant de qualsevol actuació en la qual es fa una 
edificació sobre un terreny públic, en el qual evidentment no es demana permís, 
perquè construir sobre el terreny públic..., doncs li haguéssim dit que no, però tot i així 
sense haver demanat permís es va detectar que s’estava fent una construcció. 

S’ha fet tot el procediment i això ja fa mesos que ho estem treballant, de fet el dia 29 
de setembre se li acabava el termini perquè aquesta persona que estava construint 
una..., bé, es pot veure que és una «vivenda» encoberta, perquè el que ha fet és un 
rebaix sobre el terra natural i ha aixecat uns murs, hi ha uns fonaments i hi ha l’inici 
d’uns pilars, per tant, es pot detectar que era una «vivenda». Doncs el que se li ha 
demanat és que ho retornés al seu origen. Com que no ho ha fet, ara l’Ajuntament 
procedirà a l’enderroc d’aquesta edificació i a passar-li les costes de forma subsidiària. 
Aquesta és l’actuació que hem de fer i que ens pertoca fer com a Ajuntament. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. M’he saltat 
abans..., la senyora Palau respecte a l’oficina d’eficiència energètica. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, senyor Terés, ja s’ha 
aprovat aquesta dotació d’aquesta persona per fer el seguiment i farà les tasques que 
ja en el seu moment es van anar fent: assessorament, informació i en els casos 
aquells que hi hagi una situació de vulnerabilitat energètica, poder acompanyar la 
unitat familiar que pertoqui per tal de buscar aquella mesura que pugui facilitar més la 
situació conflictiva, la problemàtica que hi hagi en aquell moment. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara la tinenta 
d’alcalde Maria Àngels Planas respecte a la Casa Català. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, alcaldessa, bé, és una finca en la qual hi ha 
hagut una expropiació forçosa perquè és una finca que s’ha qualificat d’un espai lliure i 
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el Pla general d’ordenació urbana de Girona l’ha qualificat així com a espai lliure i, per 
tant, estem obligats a fer l’expropiació. També és cert que quan els tècnics..., que 
sabeu que han d’emetre un informe fent la valoració, en aquest la valoració és de 
55.772,76, ha estat presentat a la propietat, ells ho han acceptat. I, per tant, el que 
farem és fer el pagament d’aquesta expropiació, que ja fa temps que estava afectada 
pel pla general, per tant, simplement el que hem fet és complir amb el que el pla 
general estableix. No sé si era aquesta la pregunta... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara... (Veus de 
fons.) Ah, disculpi, sí. I respecte a l’ordenança del control i tinença d’animals? 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Vejam, contestaré 
junt ja, vull dir, tant a la senyora Riera com a la senyora Pèlach. Contemplarem totes 
les aportacions que s’hagin fet i indiscutiblement també la del Defensor de la 
Ciutadania, la tindrem en compte. Quant a participació, doncs en breu serem 
convocats totes les associacions i entitats que treballen, també Naturalistes de Girona, 
que ja estan en el llistat d’aquests, que en breu seran convocats per treballar 
definitivament aquesta ordenança. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I finalment el 
senyor Ribas respecte al programa Universitat i Ciutat. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bon vespre a 
tothom, bé, bàsicament és un servei que ja portava uns anys duent-se a terme, que és 
el servei d’internacionalització dels joves. Realment el que és important aquí és que la 
universitat és un servei d’acompanyament en aquesta..., podríem definir-ho com a 
educació informal més enllà del que és el sistema reglat per acompanyar els joves que 
siguin capaços d’internacionalitzar-se, ja sigui anar a campus, anar a buscar formació i 
inclús feina a fora. Un servei que està fent joventut d’una manera extraordinària i que 
ha portat que la universitat en aquest sentit el volia desenvolupar i el que hem 
demanat és arribar a un acord i aprofitar el sistema que estem fent nosaltres. Per tant, 
el conveni que s’ha subscrit és que aquí la professional que tenim en el servei de 
joventut, anirà un dia a la setmana a la universitat a ajudar els universitaris d’allà i així 
mateix també farà el servei des de l’Espai Jove i els universitaris vindran a l’Espai Jove 
per informar-se. 

I em deia si aprofundíem més. Sí, podríem dir que gràcies a Déu hi ha un canvi de 
tarannà extraordinari actualment amb la universitat i aniran sortint noves coses que 
aniran ajudant al desenvolupament d’aquest vessant d’educació informal no reglada 
que pot afavorir moltíssim. 

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

18. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, doncs, els precs i 
preguntes. Endavant, senyora Veray. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. A mi m’agradaria 
preguntar per un tema que no perquè sembla que estigui oblidat o que faci anys que 
no en parlem a nosaltres ens hagi deixat de preocupar. I és la situació del xalet Tarrús. 
Jo passo per davant del xalet Tarrús quatre i cinc vegades al dia i he de dir que fa 
pena, fa pena. Segurament la senyora Roca compartirà amb mi aquesta reflexió. 

El juliol de 2007 comença tot el xou quan la sentència del Tribunal Superior diu que no 
ens dona la raó i, per tant, condemna l’Ajuntament a pagar més de 2 milions d’euros, 
hi han tot un seguit d’accions i al final s’acaba tancant tot amb pagar, res, 1.100.000 
euros, res, una cosa..., una misèria. I els paguem. Venen aquí, surten amb un xec a la 
butxaca d’1.300.000 euros l’any 2009. Tot això va supeditat al fet que ells arreglin el 
xalet, que tenen l’edificabilitat que al final ells demanaven, se’ls diu que han de 
demanar una llicència d’obres, demanen una llicència d’obres, la van prorrogant, 
prorrogant, prorrogant, prorrogant fins que poden. L’any 2013, el senyor Puigdemont, 
alcalde, firma una última pròrroga i diu que tenen quatre mesos per començar les 
obres. Any 2013, any 2018, estem igual i no sabem res, però ja s’ha pagat 1.300.000 
euros als propietaris del xalet Tarrús de les arques d’aquest Ajuntament, per tant, dels 
impostos, per tant, dels diners de tots els gironins i totes les gironines. Hem vist que el 
2015 vostès des de l’equip de govern deien que negociaven, no en sabem res més. 
Hem vist que el 2013 es plantejaven sancionar-los, però no els van sancionar. 
Sincerament ens agradaria saber en quin punt es troba el tema xalet Tarrús. 

Ens agradaria també saber, perquè és una altra amenaça que pot acabar igual, com 
està el garatge Forné, perquè saben perfectament que anava pel mateix camí i 
sincerament ens preocupa. Perquè són temes que quan passen són molt mediàtics, 
emplenen moltes pàgines de diari, tots ens posem les mans al cap, diem que s’han de 
depurar responsabilitats, etcètera, però a l’hora de la veritat paguen, no en sabem res 
més i qui dia passa, any empeny. I crec que, home, els gironins i les gironines es 
mereixen una explicació de saber com està el tema i de saber sobretot –i ja acabo, 
senyora alcaldessa– què han fet vostès, perquè no estem parlant d’una cosa d’ahir, 
estem parlant d’una cosa de fa nou anys, 2009-2018. Lamentable la situació que a dia 
d’avui, fa encara una hora hi he passat, estava –està– el xalet Tarrús al carrer de la 
Rutlla. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyora Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Davant de la petició del Síndic 
de Greuges a totes les administracions, inclosos també els ajuntaments, de cedir 
espais a la DGAIA per garantir l’atenció d’adolescents migrats no acompanyats, en 
quin punt es troben, si han tingut converses i què és el que farà aquest Ajuntament. 

Volíem saber també com ha quedat la reclamació que per part de l’Ajuntament es va 
fer a Adif sobre l’informe de l’estat del viaducte del tren convencional. 

I una última pregunta, volem saber si l’alcaldessa ha donat ordre verbal perquè el 
responsable de la Policia municipal no assisteixi el proper 12 d’octubre a l’acte de la 
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policia, de la Guàrdia Civil, perdó, i que en cas negatiu, saber qui hi assistirà en nom i 
representació de la Policia municipal. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, el senyor Manuel 
Martín. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Des del barri de 
Sant Narcís rebem la queixa de l’augment del nombre d’accidents de trànsit a la cruïlla 
entre el carrer Lleida amb Mare de Déu del Mont. Es podria estudiar fer alguna 
intervenció que millori la visibilitat de la cruïlla? Gràcies. 

Segona pregunta. Per quan està prevista la propera reunió de la Comissió del 
Nomenclàtor? 

I tercera. Hem rebut algunes queixes de veïns de no resposta de peticions d’informació 
a la UMAT. Hi ha algun problema que hem de saber o a què és degut aquests retards 
o aquesta manca de contesta? 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Jo, més que tot, suposo que és un prec. Fa 
uns dies es van retirar les àligues, els escuts franquistes del pont que uneix Sarrià amb 
el Pont Major i, bé, volia fer la pregunta de què pensaven fer amb quatre relleus que hi 
ha a l’interior de les baranes. Però pel que he anat llegint, sembla que no es volen 
retirar perquè fan referència a la Guerra Civil i no a la dictadura. Jo dono la meva 
opinió, dels quatre relleus, com a mínim n’hi ha dos que són..., o un, que és quan van 
guanyar l’Alto de los Leones, que crec que és..., o s’ha de tenir un escrit molt ben fet i 
s’ha de polir tot el que hi ha o bé s’haurien de retirar. És una mica el prec que faria jo. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Traslladem la inquietud 
d’un grup de veïns pròxims a la plaça Picasso. Hi ha hagut una sèrie de petits incendis 
molt reiterats. Bé, hi ha una càmera de vigilància, però sembla que no hauria captat 
imatges. Però, en tot cas, els veïns ho atribueixen..., bé, al fet que quan s’actua en el 
barranc, en el terraplè que es neteja, es deixa la brossa i, per tant, també podria ser un 
dels motius. 

Un prec i és al respecte d’un document que fa temps que ens van dir als portaveus 
que ens farien arribar sobre les concessions de l’Ajuntament. Ho hem preguntat a 
Secretaria i a la regidora, ens agradaria saber quan en podrem disposar. 

També trasllado la inquietud dels veïns i veïnes de Montilivi que es pregunten, i aquest 
grup municipal també, si les obres de la Punta del Pi, de la pujada de la Punta del Pi 
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estan del tot finalitzades o encara falta alguna fase, perquè és cert que el tros on hi 
havia més problemàtica de pas de vianants i de vehicles, finalment continua igual. Per 
tant, no sabem si és que encara falta una fase o ja es deixaria així. 

I després trasllado també la inquietud de dos grups de veïns, els del carrer Sant Medir 
- Riera Rimau sobre l’estat del triangle que hi ha davant de la fleca, sobre l’estat de 
deixadesa i també de la plaça que hi ha entre el carrer Turó Rodó i el carrer de Sant 
Grau a Montilivi, també en el mateix sentit de deixadesa. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Sí, senyor Granados. 

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Volíem fer una pregunta, el passadís que hi ha entre el carrer Gaspar i Casal i la Gran 
Via, qui és el propietari? Quants requeriments se li han fet perquè es mantingui net, 
perquè, la veritat, allò és un cúmul de porqueria. 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres també volíem preguntar quan es convocaria la propera Comissió del 
Nomenclàtor i demanem que, quan es faci, s’inclogui la nostra petició de denominació 
del pont de l’avinguda de França per Rosa Bonillo, perquè a finals d’aquest any, o 
sigui, el 26 de desembre, ja farà els deu anys i tots els proposants d’aquesta 
denominació estan demanant que es faci ja, coincidint amb aquesta data. No se n’han 
fet gaires de canvis de denominacions però dues sí, doncs potser que comencem a 
posar fil a l’agulla i que aquesta petició, a veure si pot ser que es pugui tirar endavant 
aquest any. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Entenc que ho van 
presentar per escrit i tot. Perfecte. Senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Primer ens 
agradaria saber com és que s’ha donat el permís a la carpa de circ que hi ha situada a 
la carretera de Barcelona sense que hi hagi un pla de mobilitat associat al projecte i 
que, per tant, no es contempli si hi haurà o no bloqueig pel que fa a l’accés de cotxes a 
tota aquella zona en moments d’hora punta, ni tampoc s’hagi previst una taxa 
d’activitat com paguen tots els negocis d’aquesta ciutat. Quina justificació fa que 
aquest circ no tingui prevista cap taxa d’activitat com paguen absolutament tots els 
negocis d’aquesta ciutat, senyor regidor. 

En segon lloc, ens agradaria preguntar per què no s’ha fet un concurs públic pel al circ 
de Fires que cada any venia a aquesta ciutat i que casualment ara que l’empresa del 
senyor Matabosch té un circ a la ciutat, ja no tenim circ públic. Ens hagués agradat 
que ens ho justifiquessin. 

I en segon lloc, preguntar si l’espai on abans anava el circ que entre tots decidíem quin 
era, si podrien anar-hi ara caravanes de les que tenim l’objectiu tots i totes que algun 
dia deixin d’estar estrictament dins de la Devesa, si n’hi podrien anar algunes o no i si 
s’ho han plantejat. 
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En tercer lloc, saber com és que l’informe que ens havia d’arribar el mes de març pel 
que fa a l’aigua i la gestió que n’està fent l’Ajuntament, del servei d’aigua, per ordre 
judicial, que havia d’arribar el mes de març, el mes d’octubre encara no ens ha arribat 
als grups de l’oposició, i quan ens arribarà. 

En cinquè lloc, si s’estan plantejant com més veus..., de fet ja hi ha diverses veus que 
ho estan plantejant de forma oberta, ara sí, i tenint en compte alguns casos d’edificis 
que estan quedant buits, emblemàtics d’equipaments en el Barri Vell, i amb tot el que 
hem parlat del turisme, si pensen engegar un diàleg per actualitzar el pla especial del 
Barri Vell, que és de 1983. 

I finalment, saber si l’alcaldessa ha fet algun tipus de gestió amb la conselleria 
d’Interior davant del desplegament totalment desproporcionat que van fer els Mossos 
d’Esquadra dilluns passat, en què van tenir des de les sis de la tarda la Gran Via 
Jaume I tallada impedint per vegada a la història que els manifestants es poguessin 
manifestar davant de la Delegació del govern espanyol, com no havia passat mai 
abans en aquesta ciutat, i si a vostè li sembla bé o, diguéssim, ha fet algun tipus de..., 
intercedir amb el conseller demanant que respectin els drets de la gent a manifestar-se 
davant dels edificis on es vulguin manifestar, siguin quins siguin, la Generalitat, 
l’Ajuntament o el govern espanyol. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, 
un tema que ens preocupa especialment i és perquè posa en perill, entenem, el bon 
funcionament dels agermanaments d’aquesta ciutat en diversos municipis i és els 
impagaments als ajuts de cooperació internacional. Sabem que hi ha un problema en 
aquest sentit, no s’estan fent aquests pagaments, són entitats que evidentment no es 
poden permetre el luxe d’aguantar, sostenir aquests impagaments i, per tant, volem 
preguntar quan es pensen fer efectius aquests pagaments i lamentar el retard amb què 
s’està fent. 

Una altra pregunta és, avui hem aprovat les actes dels plens de juny, llavors, una mica 
més de celeritat seria possible en aquest sentit? Perquè quan un recorre a mirar les 
actes del que s’ha dit o així per revisar-les, clar, tot just estem anant a les de juny, vol 
dir que les altres no en podem disposar. Llavors, és demanar..., sabem que això 
s’externalitza, doncs demanar..., si es pot demanar més celeritat per poder aprovar-les 
i, per tant, disposar-ne. 

I finalment, sabem que hi ha hagut uns problemes amb el taller de tapís del Centre 
Cultural de la Mercè. Llavors, no tenim clar si això no fa perillar el bon funcionament 
d’aquest taller. És un taller molt específic d’aquesta ciutat que crec que posa en valor 
la feina feta en aquest camp de manera molt especialitzada i que no és comparable o 
que no existeix en cap altra ciutat pràcticament i, per tant, creiem que val la pena 
posar-lo en valor i val la pena fer les gestions que calgui per garantir que vagi 
endavant i que tingui estabilitat. 
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Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. La primera és un dubte que 
m’ha generat la pregunta de la regidora Veray amb relació al xalet Tarrús. O sigui, 
segons recordo, l’edificabilitat que hi havia al darrere de la finca estava condicionada a 
un termini per sol·licitar la llicència d’obres. Suposo que per això els propietaris en el 
seu moment van sol·licitar llicència d’obres per no esgotar aquest termini. I arribat a 
dia d’avui, la pregunta seria si l’Ajuntament ha declarat la caducitat de la llicència i la 
segona pregunta seria si realment la llicència està caducada, entenem que han perdut 
el dret de poder construir a la part del darrere de la finca. Això la primera. 

I la segona va amb relació als problemes de soroll nocturn del carrer Figuerola. Sabem 
que l’Ajuntament ha fet actuacions, hi ha un estudi tècnic que va encarregar el febrer 
de 2015 sobre el soroll de la via pública sobretot en aquests carrers, hi ha un pla 
d’acció per a la millora de la qualitat acústica que es va realitzar l’any 2016, de 2016 a 
2020, hi ha sensors posats a diversos punts de la ciutat, i un al carrer Figuerola, que 
tots el ciutadans i també el govern pot comprovar quin nivell sonor hi ha de nit i tenint 
en compte que el nivell màxim d’immissió nocturn és de 55 dBA i podem comprovar 
que molts dies entre dotze i dues de la matinada sobretot es sobrepassa, la pregunta 
seria quines són les actuacions que està en aquests moments fent l’Ajuntament. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. El senyor Terés... 

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, una pregunta per al regidor Alcalà. Sabem 
que ja fa força temps es va presentar un pla per definir un camí segur a l’entorn de 
l’escola Doctor Masmitjà i que preveia tot un seguit de mesures que es van presentar a 
l’associació de pares i que es van anunciar públicament. Creiem que es va encarregar 
el projecte, per voldríem saber en quin punt es troba aquest projecte de camí segur 
que preveia l’eliminació d’un carril al carrer de la Creu, la construcció d’un nou tram de 
carril bici, la modificació d’una sèrie de passos de vianants i xamfrà, etcètera. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, la primera és 
una pregunta..., a finals de setembre vaig observar que a la vall de Sant Daniel 
s’havien instal·lat un seguit d’aparells mesuradors del nombre de vehicles que hi 
circulaven. El dissabte passat no hi eren, és a dir... Llavors, la pregunta que els faig..., 
ens agradaria conèixer quina és la finalitat amb la qual s’han instal·lat tot aquest seguit 
de sensors, que n’hi havien un fotimer, des del començament de l’entrada a la vall, fins 
a..., l’última era abans del pont de l’entrada del que seria el camí de Sant Miquel. 
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I un prec, fa temps vaig observar que a la pàgina web de la UMAT hi ha la 
presentació..., el que s’anomena Pla de voreres 2012, que és una presentació molt 
ben feta que surten tot un seguit de dades interessants. Els vàrem fer la petició per 
escrit fa aproximadament un mes i no ens han donat resposta. El pla de voreres no 
està penjat i ens agradaria, si us plau, si poguessin fer-nos arribar aquest pla de 
voreres. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Hi 
ha un ciutadà de Girona que ha obert un local al carrer Figuerola i té just a davant del 
local els contenidors de les escombraries. I ens agradaria saber quin és el criteri de 
col·locació de les escombraries, dels contenidors, al llarg d’un carrer o d’un altre. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Començarem 
amb les respostes. El senyor Sastre... 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. A veure la pregunta 
que em feien tant la senyora Costa com el senyor Martín referent al nomenclàtor, a la 
reunió de la Comissió del Nomenclàtor, d’entrada hem de tenir present que està 
pendent la reforma del mateix reglament de la comissió i això requereix que hi hagi 
una reunió específica de la Comissió del Nomenclàtor per poder comentar quin és 
l’objecte d’aquesta reforma. Això mateix està aturat per una qüestió burocràtica, la qual 
hem de parlar amb Secretaria per veure com ho resolem. Una vegada tinguem..., que 
és un tema..., quan estigui aquest tema resolt, que és així, no..., és que em mira amb 
una cara com... (Veus de fons.) Jo dic el que hi ha. (Veus de fons.) Li dic el que hi ha, 
quan estigui el tema resolt... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No és un diàleg, senyora 
Pèlach. No contestin, perquè és que si no... 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Quan estigui el tema resolt, es convocarà la 
Comissió del Nomenclàtor, però primer no per parlar de tots els temes de nomenclàtor, 
sinó en primera opció per parlar del mateix reglament de la comissió i de la reforma, 
previ portar-ho a aquest Ple per a la seva aprovació, si s’escau. 

Després em preguntaven també la suposada manca de resposta sobre les peticions 
que hi ha hagut. Pensem que això són qüestions que moltes vegades no és només 
treure un llistat, sinó que aquest llistat és en brut i moltes vegades s’ha d’acabar de 
repassar. Si no recordo, fins ara hi havia dues peticions, una de les quals es va enviar 
–jo mateix la vaig signar– la setmana passada, l’altra és més recent, que encara ha 
d’acabar de fer el procés. Per tant, no és que hi hagi hagut aquí una dilació, sinó que 
estem parlant de..., és a dir, hem de ser més rigorosos a l’hora de servir unes dades 
que no pas fer-ho en fred. 
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Després el senyor Quim Rodríguez em preguntava per les àguiles franquistes del Pont 
de l’Aigua, i em preguntava per què no s’havien tret les que estaven a l’interior del 
pont. Dic, home, jo d’entrada em remuntaria a l’any 2007, quan es va fer la 
contextualització d’aquestes imatges interiors del pont, incomprensible des del meu 
punt de vista que no es traguessin les de la part exterior que hem tret ara. Per tant, 
també ens hauríem de preguntar per què aquella decisió de l’aleshores va contemplar 
aquesta opció i no va contemplar de treure les de fora. Sí que es van treure els jous 
franquistes de les dues columnes que hi havia a l’entrada. Per tant, des del nostre punt 
de vista hem volgut també esmenar el que considerem un error d’aleshores i treure les 
quatre àguiles que hi havia en aquest exterior i mantenir l’opció que va dir en el seu 
moment de contextualització (...) l’antic equip de govern. 

I em sembla que no em deixo res. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Els sensors de Figuerola... 
Senyor Sánchez. 

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Senyora Pèlach, l’endarreriment no ha 
estat en el pagament, sinó que ha estat en el procés, i vostè ho sap. I la raó és perquè 
s’ha hagut de fer un concurs específic per aquests ajuts a les ciutats agermanades, o 
sigui, el retard no és en el pagament, sinó en el procés, ja ho sabem. I, per tant, això sí 
que li puc dir que aquesta setmana em consta, perquè he trucat a Tresoreria, que 
aquesta setmana tothom haurà cobrat. Per tant, els ajuts estan a Tresoreria i aquesta 
setmana tinc la promesa que estaria ja tothom i aquests també. 

Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, respondré 
a la senyora Pujola que em preguntava sobre quina coordinació tenim amb la DGAIA i 
amb tota la situació que està vivint el país amb l’arribada de menors. Entenc que 
anava per aquí. Dir-li que el tema dels menors arribats al nostre país, encara l’altre dia 
ho parlàvem amb el conseller, és un problema de país, no és un problema de ciutat..., 
òbviament de ciutat, però és un problema de país. El que estem fent és anar 
coordinats des d’Ajuntament, ara ja parlo a nivell de DGAIA, fem reunions que diem de 
casos ells, nosaltres i les entitats socials implicades per tal de coordinar-nos, anar 
valorant la situació quasi individualitzada cada un d’aquests nois per tal de... I 
nosaltres estem buscant aquests recursos més adients per cada cas que ens van 
informant la DGAIA que tenim. No ens n’amaguem, el conseller ho va dir l’altre dia, és 
una situació problemàtica que tenim ara en aquests moments i que entre tots 
conjuntament hem de buscar-hi respostes. 

Perdó. Continuaré. El senyor Salellas n’ha fet dos referent al circ de Fires. Si no li sap 
greu, començaré per la darrera aposta que ha fet vostè sobre les caravanes. No és tan 
fàcil. Entenc que no està dient on hi havia el circ de l’any passat, sinó, diguem-ne, fa 
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dos anys. No és tan fàcil adequar, i quan vegin..., adequar un espai que hi puguin anar 
unes caravanes, no és simplement fer de pàrquing de les caravanes, entenem que són 
una gent que viuran durant uns dies, s’ha de posar..., el mateix que hem fet a Domeny, 
però és una feina. I, per tant, ara decidir que aquest any vagin caravanes també a 
aquell espai que hi havia el circ és impossible, és que li asseguro que és impossible a 
hores d’ara poder dotar aquell espai dels mínims requisits necessaris perquè hi pugui 
viure gent. D’acord? 

El circ de Fires, a veure, sí que hi haurà circ de Fires aquest any, l’altra cosa és que 
els agradi més o els agradi menys el com hi haurà el circ de Fires, però n’hi haurà. I no 
tan sols hi haurà circ de Fires, que n’hi haurà i que tindrà un dia econòmic, etcètera, 
sinó que demà ho anunciaré, per la qual cosa deixi’m la sorpresa de demà, hi haurà 
més activitats relacionades amb circ a la ciutat de Girona per Fires durant aquests dies 
de Fires. Per tant, hi haurà..., no diguem que no hi haurà circ, perquè hi haurà circ. 
L’altra cosa és que els agradi més o no que apostem per una iniciativa privada que ha 
vingut a la ciutat i que dins de totes les activitats que té programades durant l’any hi 
hagi l’activitat de circ durant els dies de Fires. Però hi haurà circ, hi haurà circ i, a més, 
hi haurà més activitats relacionades amb el circ durant els dies de Fires. 

Gràcies. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyora 
Veray, referent al tema Tarrús, ja l’informaré més detalladament perquè no tinc tota la 
informació, sé que havien demanat la llicència d’obres perquè era un condicionant 
perquè l’obligava la sentència a demanar-la, però li explicaré el punt en què està, 
perquè no tinc la informació. 

Referent al tema del garatge Forné, estem treballant diferents opcions jurídiques i en el 
moment que avancem ja els mantindré informats, que era el compromís que els vaig 
dir a vostès, si no recordo malament cap al mes de febrer, però ho estem treballant. És 
un tema delicat i que estem treballant i quan tinguem alguna cosa més avançada, els 
informarem. 

El senyor Manuel Martín, referent a la cruïlla de Sant Narcís que em comentava, 
revisarem a veure què és el que falla si es produeix aquesta sinistralitat. 

Referent a les obres de la Punta del Pi, ja vàrem comentar que fèiem dues fases, una 
primera fase és aquesta, que hem d’acabar de fer la recepció, i engegarem la segona 
fase. Entenc que això de Sant Medir i Montilivi, el senyor Berloso li comentarà, perquè 
entenc que eren temes de neteja. 

Senyor Salellas, referent al tema de la carpa del circ, varen demanar totes les 
autoritzacions, va passar la llicència ambiental i contempla un pla de mobilitat, que els 
serveis tècnics de l’àrea el varen aprovar. I referent a les taxes, se li girarà, si no 
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recordo malament, una taxa que volta, m’han comentat, sobre quatre mil euros. Per 
tant... (Veus de fons.) Per l’activitat. (Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Salellas, d’acord, doncs 
si de cas, si no els agrada la resposta o no acaba d’explicar-se bé, després podem 
quedar, però això no és un diàleg, si us plau. Gràcies. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): El senyor Terés, sobre el tema del camí escolar, 
estem avançant, la tramitació és complexa i, a més, és molt important aquest camí 
escolar perquè incorpora, com vostè ha dit molt bé, la reducció a un sol carril, 
incorporarem un carril bici que ha de connectar amb el Parc Central. I és molt 
important i avui aquest matí ho comentàvem que s’està avançant. 

Sí, sobre els mesuradors que parlava a la zona de Sant Daniel, si recorda, fa uns 
mesos vaig comentar aquí al Ple que s’havia encarregat un pla de mobilitat, per això 
s’han posat aquests sensors i hi ha un pla de mobilitat encarregat per aquest sector. 
Quan el tinguem se li farà públic. 

I sobre el pla de voreres, doncs ja li passarem la informació. I crec que ja està. 

Gràcies. 

(Veus de fons.) 

Sí, perdó, referent al Pla especial del Barri Vell, efectivament és de l’any 82 i necessita 
necessàriament una actualització i una modernització. Tota la documentació per posar 
un detall està tota en paper, vull dir que estem a l’era digital. I això és un exemple, 
però efectivament és un tema i avui parlava amb una de les persones que ho estem 
reorganitzant a l’àrea i treballarem profundament per aquest tema perquè hi hagi 
consensos i també s’informarà al barri i a la ciutat, perquè és un tema que és prou 
important per treballar-ho amb calma i efectivament està desfasat. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Crec que la senyora 
Paneque em parlava de l’anàlisi de les concessions demanials, veritat? El document 
està fet, però falta l’informe jurídic, per tant, quan el tinguem, els el farem saber i els el 
passarem. 

Moltes gràcies.  

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, senyora alcaldessa, gràcies. Senyora 
Paneque, ara últimament els incendis són d’aquelles «valles» que tanquen de fusta, 
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els tancats aquells que existeixen per allà dalt. Sí que hem passat tant a la patrulla de 
nit com al cau que vigilessin vejam què és el que pot passar. 

Respecte que diu que tiren brossa o les fulles al barranc allà al costat, els jardiners, 
demà parlaré amb l’empresa que té aquest manteniment, vejam, que si fa aquesta 
pràctica, doncs deixi de fer-ho. 

Després el senyor Granados, el passatge de la Gran Via i tal. És un passatge privat, jo 
ara el nom dels propietaris no el sé, però, en tot cas, és privat i nosaltres no entrem a 
netejar propietats privades. (Veus de fons.) Requeriment a una propietat privada, 
mentrestant no perjudiqui, en tot cas, vull dir, que no perjudiqui el carrer, la via pública, 
doncs... Així i tot ho passarem a serveis jurídics i que determinin si s’ha de fer algun 
requeriment a la propietat. És cert que és brut. 

Després, senyor Salellas, respecte a l’informe d’això de les aigües i tal, és un treball 
complex, s’ha estat fent, en aquest moment ja ho tenim entregat, diguem-ne, a la 
comissió que d’alguna manera supervisa el treball fet, diguem-ne, per la comissió 
judicial i s’haurà de presentar primer al jutjat i crec que, amb les últimes reunions, en el 
termini d’un mes com a màxim, doncs podrem informar de la situació i tot el que s’ha 
anat treballant. 

El senyor Poch, el carrer Figuerola, que a les dotze de la nit i tal i qual, doncs pugen 
més, s’excedeixen dels sorolls autoritzats. Quina actuació fa l’Ajuntament. Vaja, jo vull 
suposar que les patrulles de nit que estan en aquell sector ho deuen fer, així i tot jo 
demà m’informaré i l’informaré si han aixecat actes i del han fet. 

I després, la senyora Roca i també el carrer Figuerola, una botiga que daixò, quina és 
la política de posar davant els contenidors. Vejam, quan es va fer el canvi de 
contenidors, va haver-hi el disseny d’on es distribuïen van haver-hi tots uns tècnics de 
medi ambient que hi van estar treballant i han quedat fixats així d’aquesta manera. 
Sempre que hi ha alguna petició en aquest sentit, s’estudia, però és difícil solucionar-
ho, perquè, està clar, si ho treus d’un lloc, ho poses en un altre i es queixaran els de 
l’altre. Per tant, en el seu moment es va fer aquesta distribució que responia, diguem-
ne, a tot un treball fet amb els veïns i tal i aquesta, diguem-ne, de moment és la 
pràctica que es fa. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Respecte..., no me’n 
recordo quin dels regidors m’ha fet la pregunta del tema del tren d’alta velocitat..., la 
senyora Míriam. Faltava només (...) únicament en aquest informe i resta pendent que 
tinguem una reunió finalment amb Secretaria per validar la postura jurídica –jurídica– 
d’alguna de les peticions que incorpora en aquest informe. I així mateix faltava un altre 
element que era l’informe que es va acabar la setmana passada de la proposta 
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participativa que hi havia hagut a plaça Espanya amb els veïns, la redefinició 
pròpiament d’aquest espai segons les peticions que havien arribat en el procés de 
participació per acabar de definir el projecte i quantificar-lo econòmicament, que era 
una de les qüestions que també es debatria conjuntament amb Adif i el ministeri. 
Evidentment aquests documents estan ja gairebé totalment elaborats, queda pendent 
la confirmació de la reunió, se n’havia de fer una fa una colla de mesos, però les 
dificultats que hi han hagut en el govern espanyol també van alentir aquesta situació, 
perquè estàvem pendents de molts de càrrecs si es mantenien o no es mantenien a 
Adif. Ara sembla que ja s’ha estabilitzat la cosa i estem pendents que ens donin dia i 
hora. 

Quant al tema del tapís, realment és un tema preocupant el que està succeint 
darrerament a la Mercè. Ja m’avanço perquè segur que vindrà la pregunta amb 
posterioritat. De l’oferta pública que hi ha hagut sobretot en tema d’ensenyament, ha 
fet que molts professors hagin anat a fer les oposicions corresponents a Ensenyament 
i que evidentment ara hem tingut dues pèrdues importants en el que és la Mercè. En el 
que fa referència a la classe de tapís, és una jubilació, es va fer el concurs, va quedar 
desert. Realment sí que és anecdòtic, perquè en totes les comarques gironines no hi 
ha cap més taller de tapís i només tenim vuit alumnes, perdó, sis alumnes, i estem per 
sota la ràtio que hauria de permetre seguir mantenint la classe de taller. 

Divendres passat i avui mateix s’ha tingut una reunió amb les alumnes, que 
evidentment van fer el pagament per tindre el curs, però el canvi de criteri que va 
haver-hi en el seu moment que va obligar el concurs i arrel de la jubilació de la 
professora i la sorpresa que quedés desert, doncs es va dialogar amb elles. S’ha 
arribat a un principi d’acord que podran gaudir de les instal·lacions, inclús d’un 
assessorament al respecte, amb una reducció pròpiament del preu. 

La veritat és que ningú ens esperàvem que quedés desert, no s’ha apuntat cap 
professor per poder donar classes, ens trobem..., no n’hi han. Al revés, el que ens 
estem plantejant, i ja els ho avanço, que avui el que estàvem parlant és d’introduir el 
tapís a la gent jove per veure si d’aquesta manera tornem a repescar el que seria 
l’atracció envers aquest tipus d’art. Però la veritat és que tenim només sis alumnes i 
cap professor i ara estem intentant reconduir aquest tema. Jo espero que amb la 
proposta que se’ls ha transmès avui hi haurà consens, però els ho asseguro, estic 
obert a la seva..., inclús assessorament, si em volen ajudar, perquè és un tema 
realment complex de no trobar ningú al respecte. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Finalment hi ha 
un primer tema sobre l’acudir la Policia Local a actes de la Policia Nacional o de la 
Guàrdia Civil, recordaran que vaig fer una instrucció, que en cap cas ha estat 
enretirada, que mentre la Policia no demanés perdó a la ciutadania per la brutal 
repressió que va exercir contra els ciutadans i ciutadanes de Girona, que els recordo 
que de la comarca del Gironès van ser tres-centes persones amb «partes» de lesions, 
tres-centes, de les mil i poc que hi va haver a tot Catalunya, tres-centes persones amb 
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«partes» de lesions, amb lesions acreditades mèdicament en comparació de les mil i 
escaig que hi van haver a tot Catalunya, veuran vostès que va ser percentualment, 
doncs, especialment represaliat aquest territori, fins que no demanin disculpes, 
aquesta instrucció es manté vigent i, per tant, en cap cas s’assistirà a cap acte, cap, 
que organitzi cap d’aquestes dues institucions. 

En segon lloc, hi havia el tema d’anar amb més celeritat pel tema de les actes del Ple, 
doncs aquí li he d’al·legar qüestions tècniques de personal, es fa el que es pot i 
possiblement no arribem a més. I, doncs, ho lamento però no puc prometre que anirem 
més ràpids perquè ja fan el que poden dins els recursos humans que tenim ara, i ens 
sap greu a tots i si alguna vegada tenen més interès en una cosa concreta, per alguna 
cosa concreta, no sé si podem mirar d’un tema concret mirar-lo especialment, però no 
em puc comprometre, em sap greu, a dir-li que anirem amb més celeritat. 

I en darrer lloc, respecte al conseller Buch, segur que ja saben vostès que ell mateix 
es va oferir, voluntàriament es va proposar ell mateix que compareixeria davant del 
Parlament per donar explicacions d’aquells dies. De totes formes, suposo que 
evidentment ja tenen clar que com es va articular la seguretat aquell dia, evidentment, 
depenia de la pròpia conselleria i de la policia, dels Mossos d’Esquadra, nosaltres 
només ens encarreguem de la mobilitat, que són les nostres competències. I jo 
finalment, doncs no sé, permetin que no entri en un joc de retrets, on segur que tothom 
té les seves raons, però crec que totes aquelles persones que estem treballant per 
construir la república estem cercant unitat i no que ens mirarem de reüll els uns als 
altres i que ens perdem confiança els uns als altres. Permeti’m que li digui que aquesta 
és la meva resposta. 

I crec que no m’he oblidat cap de les respostes, per tant, peculiarment avui acabem 
molt aviat. Perfecte. Molt bon vespre. 

I dit això, quan són les vuit i quaranta minuts del vespre s’aixeca la sessió per ordre de 
la Presidència i s’estén la present acta de la qual el secretari general en dona fe.  
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