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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 9 DE JULIOL DE 2018. 

A la ciutat de Girona, a les sis i un minut de la tarda del dia nou de juliol 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) 
 

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

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

ORDRE DEL DIA 
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1. ACTA. 

Aprovació de l'acta de la sessió plenària ordinària del dia 21 de maig de 2018.  

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte de les sentències i decrets dictats. 

Expedient 2018022398. Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2018 relatiu a 
modificació de les àrees en què s'estructura la  Corporació Municipal. 

Expedient 2018022398. Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2018 relatiu a 
modificació resolució de l'Alcaldia de delegacions genèriques i específiques dictada en 
data 4 de juny de 2018. 

Expedient 2018022398. Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2018 relatiu a 
nomenament regidors i regidores de barri. 

Expedient 2018022398. Decret de l'Alcaldia de data 27 de juny de 2018 relatiu a 
nomenament membres comissions informatives. 

Expedient 2017043960. Sentència núm. 59, de 4 d'abril de 2018. 

Expedient 2017038926. Sentència núm. 101, de 10 d'abril de 2018. 

Expedient 2018011199. Sentència núm. 126, de 27 d'abril de 2018. 

Expedient 2006005394. Interlocutòria de 24 d'abril de 2018. 

Expedient 2017007641. Sentència núm. 119, de 23 de maig de 2018. 

Expedient 2014015878. Sentència núm. 433, de 24 de maig de 2018. 

Expedient 2014006854. Comunicació al Ple municipal del número de personal 
eventual. 

Expedient 2018015263. Sentència 162, de 6 de juny de 2018 

PROPOSTES. 

Comissió Informativa d'Alcaldia 

4. Expedient 2018003381. Aprovació del projecte d'establiment del servei públic de 
l'emissora de ràdio municipal i del reglament d'organització i funcionament de 
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona 
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Comissió Informativa Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 

5. Expedient 2018023111. Adhesió com a membre de ple dret de l'Associació de 
Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP). 

6. Expedient 2018024521. Creació de la Taula de Salut de Girona 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

7. Expedient 2017049497. Aprovar la cessió d'ús i adscripció del béns patrimonials, 
Locals de la Ronda Pedret núm. 2 de Girona i de l'habitatge situat al C/ Montjuïc 4, 
casa B de Girona, al Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa  NIF 
P1700061C 

8. Expedient 2018024008. Modificació de la concessió administrativa de l'aparcament 
subterrani del carrer Berenguer Carnicer, formalització i inscripció en el Registre de la 
Propietat 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. 

9. Expedient 2016009694. Modificar  les  prestacions  derivades  del  contracte  dels  
serveis  de  neteja establert amb l'empresa "Eulen. SA.". 

10. Expedient 2016004586. Reconeixement de compatibilitat amb un segon lloc de 
treball o activitat. 

11. Expedient 2017047904. Modificació de la plantilla de l'exercici 2018 aprovada per 
acord de Ple de data 18 de desembre de 2017 i modificada per acord de Ple de data 9 
d'abril de 2018. 

12. Expedient 2018001878. Aprovació de l'organigrama de l'Ajuntament de Girona. 

13. Expedient 2017047363. Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de 
Treball any 2018. 

14. Expedient 2015001879. Pròrroga dels serveis de manteniment i neteja dels rius i 
rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa 
Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar per centres 
especials de treball, pel període d'un any a partir de l'1 de setembre de 2018. 

Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme 

15. Expedient 2018025443. Pla financer del Projecte d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial 

Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
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16. Expedient 2017010370. Suspensió de la  tramitació de plans urbanístics derivats i 
projectes de gestió urbanística, i aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU 
núm. 73  col.legi Dr. Masmitjà. 

Comissió Informativa d'Educació i Esports 

17. Expedient 2018026435. Establiment del servei públic de piscines municipals de la 
Ciutat de Girona i aprovació del reglament. 

18. PROPOSTES URGENTS. 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES. 

19. Expedient 2018025291. Moció que presenta l'Associació Social Cultural 
d'Hondures a la Província de Girona davant la crisis política, social i migratòria a 
Hondures. 

MOCIONS. 

20. Expedient 2018027782. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Mes per 
reclamar la implantació d'una Unitat d'Escolarització Compartida en la zona de Girona 
Est. 

21. Expedient 2018027785. Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP-Crida per 
Girona, per potenciar el model de carsharing elèctric a la ciutat. 

PART DE CONTROL. 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, des de la resolució número 2017024043 a la número 
2018013317, des de 1 de juny de 2018 fins a 30 de juny 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 1 de juny de 
2018 (ordinària), 8 de juny de 2018 (ordinària), 15 de juny de 2018 (ordinària), 22 de 
juny de 2018 (ordinària), i 29 de juny de 2018 (ordinària). 

PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda. Els regidors si volen 
anar prenent seient, si us plau. 

Molt bona tarda a tothom i benvinguts. Donaríem inici al Ple ordinari del mes de juliol. 
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

I el primer punt de l’ordre del dia seria l’aprovació de l’acta de la sessió plenària del 
darrer Ple, el de 21 de maig del 2018. Crec que no s’han rebut rectificacions i no sé si 
hi ha algú que vulgui fer qualsevol esmena o no. Algun vot en contra? Alguna 
abstenció? Per tant, doncs, ho consideraríem aprovat per unanimitat. 

 

VOTACIÓ: 
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió ordinària del Ple de 21 de maig de 2018. 
 
 
 

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA 

En segon lloc, vindrien els informes de Presidència. En aquest cas, saben que ens 
agrada sempre fer una ràpida mirada al mercat de treball. Enguany, doncs, crec que 
tenen vostès un altre cop de nou l’informe mensual.  

Veuen, doncs, que continuem amb aquesta bona tònica de descens tant intermensual 
com interanual de l’atur. Aquesta reducció que es va iniciar el 2013, que era quan es 
va arribar al pic més alt de persones que no tenien ocupació, era en plena crisi, 
situació absolutament dramàtica. I des de llavors, doncs, les xifres s’han estat reduït, 
de fet, fins gairebé…, superant una miqueta un 37 per cent. 

Llavors, estem actualment, en l’actualitat, a la ciutat de Girona en finalitzar el mes de 
juny del 2018 les persones registrades a l’atur eren de 4.660 persones, que, 
evidentment, no és una notícia, doncs, per alegrar-nos i tirar coets, perquè mentre hi 
hagi persones aturades no és una notícia feliç, però és una bona notícia la tendència 
claríssima ara –cinc anys consecutius, doncs, és claríssima– d’aquesta disminució 
contínua de l’atur. 

De fet, recordin que quan estàvem… Ho dic per situar-nos una mica també en el marc 
mental, quan estàvem en els millors moments en què, de fet, es considerava, de fet, 
els tècnics consideraven que era una plena ocupació, perquè sempre hi ha d’haver un 
marge de persones…, sempre hi ha d’haver; sempre hi ha un marge de persones 
inscrites en el registre perquè són o que volen fer canvi o primeres ocupacions, és a 
dir, unes xifres raonables. Quan estàvem –ho repeteixo– en plena ocupació estàvem a 
xifres de 2.700, 2.800, 2.900, és a dir, aquests 3.000 haurien de ser la xifra a on anar a 
parar al final. Seria la bona notícia. Independentment que sempre diem que les 
condicions laborals, doncs, ara és moment, és un moment clar que s’han de millorar i 
que hem de treballar en aquesta línia, perquè el mercat és força precari en el sentit de 
poca valoració d’alguns llocs de treball, de forces. 
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Per tant, el nombre de registrats a l’atur en l’actual mes de juny és el més baix dels 
últims deu anys, i això és bo. Són cinquanta-cinc mesos ja consecutius –això també és 
bo–, consecutius de reducció interanual de l’atur. I això també són bones notícies, amb 
les «salvetats» que els he dit abans. 

Permetin-me que destaqui que continuem amb la tònica de reducció especialment dels 
joves, si s’hi fixen, quan vagin a la plana 6 ja ho veuran; també, i aquesta també és 
bona notícia, doncs, els que porten aturats més de vint-i-quatre mesos, és a dir, els de 
llarga durada, que són els que sempre ens preocupen moltíssim. I veuen, doncs, que 
la variació interanual és la superior amb diferència, que saben vostès que són de més 
difícil obtenir, doncs, bones dades. I, per tant, una reducció d’un 8 o escaig, que 
supera pel doble el següent segment, doncs, és una bona notícia, perquè és de difícil 
treballar, amb les persones de llarga durada. Perquè poden pensar que és de més de 
vint-i-quatre mesos, però poden ser també de més de quaranta o cinquanta mesos, no 
són només de vint-i-quatre. 

I respecte a l’afiliació a la Seguretat Social… Saben vostès que tot i que deixem les 
dades de la contractació, no en solem fer un detall o hi prestem massa atenció, perquè 
saben que pot ser, doncs, «enganyosa» aquesta dada, entre cometes, i, per tant, no la 
solem analitzar, tot i que aquí tenen les dades. 

I quant a persones afiliades a la Seguretat Social, que això sí, doncs, que és la foto 
fixa de les persones que en el moment actual, doncs, estan afiliades, i, per tant, això sí 
que l’evolució ens permet saber si es va a millor o si la tendència és negativa, doncs, 
en aquest cas, un altre cop, veiem que les tendències continuen així per sobre aquests 
73.000. Són xifres molt bones, molt superiors al pic del 2007-2008, que era la màxima 
ocupació, que estaven en 70.000-72.000. Per tant, aquests 73.000 són bones xifres, 
bones dades. L’augment interanual també s’hi ha produït. De fet, hi ha aquesta frase 
que diu: «Aquest maig s’ha assolit la xifra més elevada de la sèrie, de tota la sèrie, per 
sobre de la més alta assolida abans de la crisi econòmica.» Per tant, són bones dades 
d’afiliació, i que cal treballar, doncs, més en la reducció de la precarització en el mercat 
laboral. I això és el que hem de continuar treballant. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2018 relatiu a modificació de les àrees 
en què s'estructura la Corporació Municipal. 

Primer.- REVOCAR la resolució de l'Alcaldia número 2017021911 dictada en  data 2 
de novembre de 2017 referent a la nova organització política de la Corporació 
municipal en quant a la determinació de les diferents àrees en les  que s'estructura la 
Corporació municipal. 

Segon.- APROVAR la nova organització política de la Corporació municipal en quant a 
la determinació de les diferents àrees en les que s'estructura la Corporació municipal, 
àmbit funcional de la mateixa i Tinents d'Alcalde i regidors/ores adscrits a cadascuna 
de les mateixes: 
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ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, PARTICIPACIÓ, SEGURETAT i 
COOPERACIÓ 

Presidència : Eduard Berloso i Ferrer 

ASSOCIACIONS I PARTICIPACIÓ 

1. Polítiques de Barri 

2. Associacionisme 

3. Registre d'Entitats 

4. Ocupació de la Via pública 

5. Voluntariat 

6. Participació 

7. Regidories de barri 

8. Pressupostos participats 

9. Bústia d'avisos  

SOSTENIBILITAT 

1. Sostenibilitat. 

2. Aigües de Girona 

3. TRARGISA 

4. Girona + Neta 

5. Serveis ambientals 

6. Serveis funeraris i cementiris 

7. Brigades de cementiris 

8. Brigades de DDD, plagues i animals 

9. Brigades de parcs i jardins 

10. Pla integral de residus i serveis de neteja 

11. Taula de sostenibilitat 
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12. Control de plagues i animals  

SEGURETAT 

1. Seguretat Ciutadana 

2. Policia Municipal 

3. Agents cívics 

4. Protecció Civil 

5. Objectes perduts 

6. Plans d'Emergència 

7. Treballs en benefici de la comunitat  

PAISATGE I HABITAT URBÀ 

1. Medi Ambient i Natural 

2. Devesa: Gestió i Pla especial 

3. Quatre Rius i Una Sèquia 

4. Qualitat ambiental i inspecció 

5. Qualitat sonora i contaminacions 

6. Sistemes naturals i biodiversitat 

7. Brigada Medi Ambient 

8. Gestió energètica 

9. Canvi climàtic 

Regidor delegat : Narcís Sastre i Fulcarà  

COOPERACIÓ 

1. Cooperació al desenvolupament 

2. Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació 

3. Cooperació i agermanaments 
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Regidor delegat: Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca  

SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL 

1. Salut Pública 

2. Centre Jove de Salut Integral 

3. Prevenció i Avaluació de Riscos Laborals  

Regidora delegada : Sra. Eva Palau i Gil  

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR  

Presidència: Maria Àngels Planas i Crous  

HISENDA 

1. Intervenció 

2. Tresoreria 

3. Gestió pressupostària 

4. Comptabilitat pressupostària i financera 

5. Control de l'execució pressupostària 

6. Gestió financera i Tresoreria 

7. Gestió tributària 

8. Recaptació 

9. Inspecció de tributs 

10. Assessorament jurídic i procediments judicials en matèria econòmica 

11. Control d'entitats dependents de l'Ajuntament  

RÈGIM INTERIOR 

1. Secretaria General 

2. Vicesecretaria 



10 
 
 

 

3. Secretaria administrativa 

4. Serveis Jurídics 

5. Contractació i Compres 

6. Patrimoni i inventari municipal 

7. Recursos Humans 

8. Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació 

9. Formació 

10. Registre General 

11. Reprografia 

12. Estadística 

13. Servei de Porteria Major, Ordenances i neteja. 

14. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) 

15. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) 

16. Manteniment de l'edifici consistorial 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I 
OCUPACIÓ 

Presidència: Glòria Plana i Yanes  

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

1. Planificació estratègica 

2. Observatori socioeconòmic 

3. Consell econòmic i social/ Agència promoció econòmica 

4. Programes desenvolupament local 

5. Foment del sector de la industria 

6. Programes captació inversions 

7. Programes i projectes europeus de promoció econòmica i desenvolupament 
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local 

8. Innovació i Recerca 

9. Formació continuada 

10. Temps de flors  

EMPRESA 

1. Promoció empresarial 

2. Economia de proximitat 

3. Foment de l'emprenedoria 

4. Cooperativisme  

COMERÇ 

1. Promoció del comerç 

2. Dinamització comercial 

3. Associacions de comerciants 

4. Mercats i fires al carrer 

5. Mercat municipal d'abastaments 

6. Mercagirona 

TURISME 

1. Planificació i gestió estratègica del turisme 

2. Promoció turística i congressual 

3. Turisme de negocis : captació i organització 

4. Desenvolupament, promoció i creació de productes i recursos turístics 

5. Congressos 

6. Girona City Convention Bureau 

7. Informació i atenció al visitant : Oficina de Turisme i Punt de Benvinguda  



12 
 
 

 

OCUPACIÓ 

1. Ocupació 

2. Foment de l'ocupació 

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

Presidència: Joan Alcalà i Quiñones  

URBANISME I ACTIVITATS 

1. Urbanisme 

2. Llicències 

3. Oficina del Pla General Municipal 

4. Planejament i gestió de l'ús del sòl 

5. Inspecció urbanística 

6. Disciplina urbanística 

7. Plans especials 

8. Oficina Municipal de Control d'Activitats (OMCA) 

9. Oficina de projectes  

MOBILITAT I VIA PUBLICA 

1. Mobilitat 

2. Coordinació de la Via Pública 

3. Circulació 

4. Pla d'Accessibilitat 

5. Pla de Mobilitat 

6. Estació d'autobusos 

7. Transports Municipals del Gironès 

8. Gestió de la Via Pública 
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9. Multes 

10. Taula de Mobilitat 

11. Unitat operativa de serveis 

12. Brigades de manteniment i obres 

13. Dipòsit de vehicles 

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA 

Presidència: Carles Ribas i Gironès  

CULTURA 

1. Gestió i equipaments culturals 

2. Lectura i Humanitats 

3. Biblioteques de Girona 

4. Escola Municipal d'Humanitats (EMHU) 

5. Arts Escèniques 

6. Teatre municipal 

7. Patrimoni i Museus 

8. Museu d'Història de Girona 

9. Museu d'Història dels Jueus i el Call 

10. Museu del Cinema 

11. Fundació Rafael Masó. Casa Masó 

12. Museu d'Art Modern i Contemporani 

13. Música. 

14. Auditori de Girona 

15. Girona, ciutat de festivals 

16. Espai Marfà 
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17. Arts Visuals i Audiovisuals 

18. Escola Municipal d'Art (EMA) 

19. El Bòlit. Centre d'Art Contemporani 

20. Cultura tradicional i popular 

21. Consell de les Arts i la Cultura 

22. Consell Participatiu per la Llengua 

23. Edifici modern  

EDUCACIÓ 

1. Oficina Municipal d'Escolarització 

2. Caseta de la Devesa. Centre d'Educació Ambiental 

3. Escoles bressol 

4. Organisme Autònom d'Educació Musical 

5. Recursos Educatius 

6. Gestió escolar 

7. Consell Municipal d'Educació 

8. Consells Escolars de Centres 

9. Taules Territorials 

Regidor delegat: Josep Pujols Romeu  

ESPORTS 

1. Servei Municipal d'Esports 

2. Promoció de l'esport 

3. Esport de base 

4. Equipaments i pavellons municipals  

Regidor delegat: Josep Pujols Romeu  
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JOVENTUT 

1. Joventut 

2. Consell Local de Joventut 

3. Centres joves 

IGUALTAT, DRETS SOCIALS I HABITATGE 

1. Equips d'Atenció Social Primària 

2. Plans comunitaris 

3. Benestar i família 

4. EAIA. Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència 

5. Equip d'intervenció en situacions de violència domèstica 

6. Llar d'avis de Taialà 

7. Centres socials 

8. Consell Municipal de la Gent Gran 

9. Igualtat de gènere 

10. Inclusió social 

11. Consorci la Sopa 

12. Ajudes d'Emergència 

13. Consell de Cohesió Social 

14. Comissió Ciutat i Igualtat 

15. Xarxa de Centres Cívics 

16. Habitatge social: Habitatges de Girona 

17. Oficina Municipal d'Habitatge  

Regidora delegada: Eva Palau i Gil 

Tercer.- RESERVAR-SE per part de l'Alcaldia de la Corporació municipal les següents 
àrees i competències : 
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Presidència : Sra. Marta Madrenas i Mir  

Vicealcalde : Sr. Eduard Berloso i Ferrer 

ALCALDIA 

1. Coordinació d'àrees 

2. Gabinet de l'Alcalde 

3. Relacions institucionals i protocol 

4. Agermanaments i relacions exteriors 

5. Oficina del Defensor de la Ciutadania 

6. Oficina de Comunicació, Documentació i Màrqueting 

7. Ajuntament Virtual 

8. Gestió Documental, Arxius i Publicacions 

UNITAT MUNICIPAL D'ANÀLISI TERRITORIAL (UMAT), CIUTAT INTEL•LIGENT I 
RELACIONS EXTERIORS 

1. Unitat municipal d'anàlisi territorial 

2. Gabinet d'Estudis Socials i Europeus 

3. Ciutat intel•ligent i Smart City 

Regidor delegat: Sr. Narcís Sastre Fulcarà  

DINAMITZACIÓ DEL TERRITORI 

1. Fires de Sant Narcís 

2. Festes majors de barri 

Regidora delegada: Sra. Eva Palau i Gil 

 PROJECTE FERROVIARI 

1. Projecte ferroviari 

Regidor delegat : Sr. Carles Ribas i Gironès 
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que 
manifestin la seva acceptació. 

Cinquè.- DONAR COMPTE el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP de Girona 

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

Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2018 relatiu a modificació resolució de 
l'Alcaldia de delegacions genèriques i específiques dictada en data 4 de juny de 
2018. 

Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia número 2018010770 dictat en data 4 de 
juny de 2018 que fa referència a la delegació de competències genèriques i 
especifiques a favor dels regidors i regidores que integren l'equip de govern. 

Segon.- ATORGAR a favor dels membres que integren la Junta de Govern Local que a 
continuació es relacionen una delegació general d'atribucions de gestió i resolució dels 
assumptes de les seves respectives Àrees d'actuació d'acord amb la definició 
funcional de cada àrea, i amb els camps d'actuació que a títol merament enunciatiu es 
recullen en el punt dispositiu segon de la present resolució respecte de cada Àrea: 

REGIDOR/REGIDORA ÀREA 

Sr.  Eduard  Berloso i Ferrer Sostenibilitat, Medi Ambient, 
Participació, Seguretat i Cooperació 

Sra. Maria Àngels Planas i Crous      Hisenda i Règim Interior 

Sra. Glòria Plana i Yanes Promoció Econòmica, Desenvolupament 
Local, Turisme i Ocupació 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
Sr. Carles Ribas i Gironès Cultura, Benestar Social i Ciutadania 

Tercer.- Aquesta delegació general comportarà tant la facultat de direcció de l'Àrea 
corresponent, com la seva gestió, fins i tot la signatura de quants documents de tràmit 
o definitius, incloses les propostes de resolució i els decrets, que siguin necessaris per 
a l'execució de la delegació, i en especial les que a continuació s'indiquen, sempre que 
no estiguin delegades de forma expressa a favor d'un regidor adscrit a l'àrea: 

PER A TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D'ÀREA 
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1.- Aprovar els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats amb la 
seva àrea d'actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels següents límits : 

1.1 Respecte els contractes administratius típics d'obres, de subministraments i 
de serveis fins els límits previstos en cada moment per a la contractació menor. 

1.2 Respecte dels contractes privats i respecte a l'aprovació dels expedients i 
adjudicació de les concessions sobre els bens propis i l'adquisició de bens i drets fins a 
l'import de 100.000 euros, sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia 
indicada. 

Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s'hagin de 
dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat dels 
actes de reconeixement d'obligacions, en relació amb els quals la competència dels 
regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a les signatures dels corresponents 
documents comptables. 

2.- Aprovació dels projectes d'obres, quan no superin la quantia prevista per a la 
contractació menor. 

3.- L'exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la seva àrea, 
comportant l'esmentat exercici la incoació del corresponent expedient i imposició de 
les corresponents sancions així com en el seu cas la resolució dels corresponents 
recursos interposats. Tot això sen perjudici de la corresponent instrucció de l'expedient 
pel funcionari de carrera que tingui atribuïda la responsabilitat de la unitat 
administrativa corresponent o d'altres unitats administratives. 

4.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les àrees i 
acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i si s'escau la 
interposició de qualsevol recurs derivats dels procediments de reintegraments incoats 
per l'Administració atorgant de la subvenció. 

5.- La gestió i resolució de l'aprovació de la liquidació de la taxa i si s'escau de  les 
bonificacions per a l'ocupació dels espais públics dels edificis adscrits a la seva àrea 
així com per l'ocupació de la via pública en activitats relacionades amb l'àrea. 

6.- Gestió i resolució d'expedients de transparència passiva de les matèries que 
afecten a l'àmbit funcional de cada àrea. 

7.- Aprovació dels expedients de contractació, plecs de clàusules administratives 
particulars, plec de prescripcions tècniques, actes de tràmit, actes de tràmit qualificats,  
actes  definitius  i formalització del contracte del procediment  per a l'adjudicació dels 
contractes d'obres d'import estimat inferior a 80.000 € i subministrament i serveis 
d'import  estimat  inferior a 35.000 € regulat a l'article 159.6 de la Llei 9/2017, 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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Sens perjudici d'això, i a efectes de delimitació de l'àmbit d'actuació de cadascuna de 
les Àrees, correspondran a aquestes, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, els 
camps d'actuació i matèries següents: 

ÀREA DE SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT, COOPERACIÓ, SEGURETAT I 
PARTICIPACIÓ 

SOSTENIBILITAT 

- Direcció de polítiques en matèria de sostenibilitat 

- Impuls, coordinació i seguiment dels plans de sostenibilitat municipal 

- Cementiri i serveis funeraris, que inclou la concessió i denegació de 
concessions de nínxols i sepultures i la expedició dels corresponents títols 

ASSOCIACIONISMES 

- Direcció i gestió de les competències municipals en matèria 
d'associacionisme, igualtat i voluntariat. 

- Autoritzar l'ocupació temporal d'ús de la via pública per a la realització 
d'activitats per part d'entitats sense ànim de lucre 

- Cessió de material municipal necessari per a la realització d'activitats per part 
d'entitats sense ànim de lucre. 

- Altes, baixes i modificacions del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes  

SEGURETAT 

- Prefectura superior de la Policia local. 

- Seguretat ciutadana 

- Concessió, modificació o denegació de llicències per a la tinença i ús d'armes 
d'aire comprimit, d'acord amb la legislació específica vigent. 

- Concessió o denegació de permisos de circulació per a vehicles especials en 
règim de transport especial. 

- La col·laboració en relació amb l'educació vial. 

- La tramitació de denúncies per infraccions en matèria de transports a 
l'administració competent. 

- Gestió, direcció i control sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància en 
instal·lacions i/o equipaments municipals. 
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- Gestió, direcció i control sobre la utilització i instal·lació de videocàmeres amb 
finalitats de seguretat pública per les forces i cossos de seguretat en espais públics. 

- Impuls, coordinació i seguiment dels plans, programes i activitats en matèria 
de seguretat ciutadana. 

- Protecció Civil 

- Convocar i presidir les reunions de la Comissió Municipal de Protecció Civil. 

- Aprovar  les  homologacions  de  la  Comissió  municipal de  protecció  civil dels plans 
d'autoprotecció de les empreses, establiments, centres, dependències, instal·lacions o 
activitats d'interès per al protecció civil local. 

- Gestió dels plans d'autoprotecció de centres i activitats de titularitat municipal  
en el registre electrònic de plans d'autoprotecció de la Generalitat de Catalunya. 

- Activació i desactivació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant 
de qualsevol situació de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública que ho 
requereixi, i subsidiàriament, l'activació dels plans d'autoprotecció, declarar-ne la 
desactivació si l'evolució de la situació ho permet. 

- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 

-Signatura dels impresos oficials del Ministeri de l'Interior per a l'expedició de targetes 
d'armes d'aire comprimit AIRSOFT i PAINTBALL. 

-Col·laborar en l'execució de les ordres i mesures judicials imposades als adolescents i 
joves i amb les penes i mesures penals alternatives imposades a la població adulta, 
així com la col·laboració en programes d'atenció a les víctimes  de delictes de Girona, i 
amb els processos de reinserció que se'n derivin, en el marc de l'adhesió de 
l'Ajuntament de Girona als convenis signats entre el Departament de Justícia i Interior 
de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACMC). 

-Gestió, tramitació i aprovació de la realització de treballs en benefici de la comunitat 
en el marc de la normativa municipal sobre l'execució alternativa al pagament de 
deutes amb la Hisenda Municipal de l’Ajuntament de Girona. 

- En general, qualsevol altre activitat relacionada amb l'Àrea, de competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d'un altre regidor o regidora. 

ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

- Proposta d'establiment, gestió i recaptació de tributs i preus públics 

- Inspecció tributària 
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- Recaptació tributària 

- Planificació, proposta i gestió pressupostària 

- Vist i plau dels certificats de bens 

- Vist i plau dels certificats d'altes i baixes d'activitats econòmiques 

- Vist i plau dels certificats de dades pressupostàries, comptables i de gestió 
econòmica i financera en general 

- Secretaria General 

- Vicesecretaria 

- Assessoria jurídica 

- Diligenciació dels llibres oficials d'actes acreditatius de l'adopció d'acords pels 
òrgans col·legiats municipals i dels llibres oficials de Decrets d'Alcaldia 

- Activitats estadística, resolució dels expedients de baixa i d'alta en el padró 
municipal d'habitants i vist-i plau dels certificats d'empadronament. 

- Coordinació processos electorals 

- Serveis d'informació i atenció a la ciutadania i Registre d'entrada i sortida de 
documents. 

- Política i gestió de personal 

- Informàtica, i en particular el Pla d'implantació de l'Administració electrònica 

- Portal de transparència 

- Incoació d'expedients disciplinaris en matèria de personal 

- Vist i plau de certificacions en matèria de situacions administratives i de 
serveis prestats 

- Atorgament de bestretes i avançament de nòmina 

- Aprovació de convenis d'alumnes en pràctiques 

- Concessió d'ajuts socials regulats en l'acord-conveni del personal al servei de 
l'Ajuntament 

- Aprovació de reconeixement de triennis 
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- Aprovació canvis de torn de la Policia 

- Aprovació de permisos, llicències, excedències i mesures de conciliació del 
personal al servei de la Corporació. 

- Nomenament del personal funcionari i contractació del personal laboral, així 
com la finalització del contracte de personal laboral. 

- Aprovació de dietes i desplaçaments del personal de la Corporació municipal. 

- Autorització dels cursos del personal de l'Ajuntament. 

- En general, qualsevol altre activitat relacionada amb l'Àrea, de competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d'un altre regidor o regidora 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT LOCAL, TURISME I 
OCUPACIÓ 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

- Autoritzacions i denegacions d'ocupació de la via pública per Fires i Mercats al 
carrer 

- Autoritzacions i denegacions d'ocupació d'activitats econòmiques a la via 
pública. 

- Vist i plau de certificats en matèries  relacionades amb l'àrea 

- Gestió del Festival "Girona, Temps de Flors".  

TURISME 

- Vist i plau de certificats en matèries  relacionades amb l'àrea 

- Planificació, direcció i gestió de la política turística i congressual, les seves  
línies estratègiques i els projectes d'actuació. 

- Direcció i gestió de les Oficines de Turisme (Oficina Rambla i Oficina Punt de 
Benvinguda). 

- Autoritzacions i denegacions d'esdeveniments turístics a la via publica. 

- Signatura de convenis amb altres administracions, entitats i associacions per a 
la promoció del turisme i congressos. 

- Concessió del servei de "Girona, city tour", Trenet turístic. 
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- Aprovació i gestió de les campanyes promocionals de la destinació turística i 
congressual. 

- Vistiplau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 

- Peticions i tramitació de subvencions i programes europeus d'àmbit turístic i 
congressual. 

ÀREA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA PUBLICA URBANISME 

- Planificació del territori, que inclou les figures de planificació territorial de la 
ciutat, en els tràmits que siguin de competència municipal i les de planejament 
urbanístic 

- Gestió urbanística i execució urbanística, inclosos els seus instruments de 
gestió 

- Edificació, que inclou, entre d'altres matèries, la tramitació, concessió, 
modificació, denegació, concessió de prorrogues i expedició de llicències 
urbanístiques i d'altres autoritzacions, i el control de l'activitat relacionada amb  les 
declaracions i comunicacions de caràcter urbanístic previstes  al Reglament de 
Protecció de la Legalitat Urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, la Llei 
16/2015 de simplificació administrativa i l'Ordenança municipal d'obres, excloses les 
llicències d'obres majors, així com l'expedició d'aquestes últimes, un cop atorgades per 
l'òrgan competent. 

- Rehabilitació urbana i control del deure de conservació 

- Vist-i-plau dels certificats de qualificació urbanística, d'obra nova i antiguitat, 
de compatibilitat urbanística. 

- Protecció de la legalitat urbanística, inclosa la potestat d'imposar les 
corresponents sancions i d'ordenar la restauració de l'ordre jurídic infringit. 

ACTIVITATS 

- Suspensió inscripció de comunicacions al Registre Municipal d'Activitats 

- Requeriments d'inspecció i control d'activitats subjectes al règim de 
comunicació prèvia 

- Autorització inici d'activitats  

MOBILITAT I VIA PUBLICA 

- Pla de Mobilitat Urbana 

- Regulació, ordenació i gestió de la via pública en matèria de trànsit 
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- Pla d'accessibilitat a la via pública 

- Transports públics de competència municipal 

- Gestió, direcció i control de realització de les obres municipals de reparació 
simple, restauració o rehabilitació i conservació i manteniment de l'espai públic i 
equipaments públics (calçades, voreres, zones de jocs infantils, senyalització, mobiliari 
urbà, semàfors i altres elements de regulació del trànsit) que en cada exercici el 
pressupost municipal assigni a l'àrea 

- Concessió, modificació i denegació d'autoritzacions d'utilitzacions privatives o 
aprofitaments especials al sol, vol o subsòl de terrenys demanials de titularitat 
municipal a favor de Companyies de Serveis, i quantes llicències urbanístiques siguin 
necessàries per a la seva realització 

- Ocupació de  la  via  pública  d'ús  comú  especial  amb  excepció  de terrasses, 
missatges publicitaris sobre edificis i d'aquelles matèries de competència d'altres àrees 

- Concessió de guals i entrades de vehicles 

- Vist i plau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea 

- La tramesa i signatura de les comunicacions de qualsevol mena que hagin de 
cursar-se als ciutadans, referides a la via pública i seguretat. 

- Circulació, que comporta en tot cas la incoació i resolució dels expedients 
sancionadors en matèria de trànsit. 

- Llicències i autoritzacions relatives a l'ocupació de la via pública o de terrenys 
d'ús públic vinculades a llicències urbanístiques, i en particular entre d'altres, la 
instal·lació de contenidors de runa, casetes d'obres, bastides, reserva de càrrega i 
descarrega. 

- En general qualsevol altre activitat relacionada amb l'Àrea, de competència 
d'aquesta Alcaldia, que no hagi estat objecte de delegació general o especial a favor 
d'un altre regidor o regidora. 

ÀREA DE CULTURA, BENESTAR SOCIAL I CIUTADANIA CULTURA 

- Direcció, gestió i coordinació dels projectes, programes i serveis culturals 
adscrits a la regidoria 

- Aprovació de projectes, programacions i activitats culturals generals i dels 
projectes i les programacions dels diferents serveis i equipaments culturals. 

- Direcció, gestió i coordinació dels equipaments adscrits a cultura, i aprovació 
de les autoritzacions d'ús. 
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- Coordinació amb les fundacions de caràcter cultural i de dependència 
municipal adscrites a la regidoria (Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, 
Fundació Rafael Masó i Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol) 

- Valoració de programes de suport a projectes i esdeveniments proposats per 
entitats i/o empreses culturals. 

- Autoritzacions i denegacions d'activitats culturals en equipaments culturals i a 
la via pública. 

- Aprovació de contractes de creació i interpretació artística i literària i 
d'espectacles, tot i que superin el límit previst per a la contractació  menor, sempre que 
estiguin inclosos en el supòsit d) de l'article 170 del Text Refós de la Llei de contractes 
del sector públic. 

- Secretaria tècnica dels consells municipals de participació en matèria cultural 
(Consell de les Arts i de la Cultura). 

- Vistiplau en certificats i documents acreditatius de participació en cursos i 
activitats culturals municipals. 

JOVENTUT 

- Aprovació de plans d'actuació de tipus transversal en matèria de polítiques de 
joventut. 

- Gestió d'Espais Joves i altres equipaments juvenils, que comportarà. 
l'autorització d'ús d'espai a L'Estació Espai Jove i el Químics Espai Jove. 

- Gestió de serveis d'informació i d'orientació per a persones joves. 

- Programes de suport a associacions juvenils. 

- Gestió del programa municipal de casals d'estiu. 

- Aprovació dels programes d'activitats dels diferents centres. 

Quart.- EFECTUAR a favor dels regidors que a continuació es relacionen una 
delegació especifica d'atribucions sobre els assumptes que a continuació es 
relacionen: 

ÀREA 

Alcaldia 

REGIDOR 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà 
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ASSUMPTE 

Unitat Municipal d'anàlisi territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors 

ÀREA 

Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 

REGIDOR 

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà 

ASSUMPTE 

Paisatge i Habitat urbà 

REGIDORA 

Sra. Eva Palau i Gil 

ASSUMPTE 

Salut Pública i Seguretat en el Treball 

REGIDOR 

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca 

ASSUMPTE 

Cooperació 

ÀREA 

Cultura, Benestar Social i Ciutadania 

REGIDORA 

Sra. Eva Palau Gil 

ASSUMPTE 

Igualtat, Drets Socials i Habitatge 

REGIDOR 

Sr. Josep Pujols Romeu  
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Educació i Esports 

PER A TOTS ELS REGIDORS AMB DELEGACIÓ ESPECIFICA I RESPECTE ELS 
ASSUMPTES DELEGATS 

1.-  Aprovar  els expedients de contractació de qualsevol naturalesa relacionats amb la 
seva àrea d'actuació, quan la seva quantia no excedeixi dels següents límits : 

1.1 Respecte els contractes administratius típics d'obres, de subministraments i 
de serveis fins els límits previstos en cada moment per a la contractació menor. 

1.2 Respecte dels contractes privats i respecte a l'aprovació dels expedients i 
adjudicació de les concessions sobre els bens propis i l'adquisició de bens i drets fins a 
l'import de 100.000 euros, sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, així com l'alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia 
indicada. 

Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s'hagin de 
dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat dels 
actes de reconeixement d'obligacions, en relació amb els quals la competència dels 
regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a les signatures dels corresponents 
documents comptables. 

2.- Aprovació dels projectes d'obres, quan no superin la quantia prevista per a la 
contractació menor. 

Aquesta competència abastarà a tots els actes de tràmit o definitius que s'hagin de 
dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des de el seu inici fins la seva 
definitiva finalització o resolució, inclosa la seva modificació i interpretació, llevat dels 
actes de reconeixement d'obligacions, en relació amb els quals la competència dels 
regidors i regidores delegats d'àrea es limitarà a les signatures dels corresponents 
documents comptables. 

3.- L'exercici de la potestat sancionadora en els assumptes que integren la seva àrea, 
comportant l'esmentat exercici la incoació del corresponent expedient i imposició de 
les corresponents sancions així com en el seu cas la resolució dels corresponents 
recursos interposats. Tot això sen perjudici de la corresponent instrucció de l'expedient 
pel funcionari de carrera que tingui atribuïda la responsabilitat de la unitat 
administrativa corresponent o d'altres unitats administratives. 

4.- Sol·licituds de subvencions en matèries relacionades amb cadascuna de les àrees i 
acceptació de les subvencions atorgades, justificació de les mateixes i si s'escau la 
interposició de qualsevol recurs derivats dels procediments de reintegraments incoats 
per l'Administració atorgant de la subvenció. 
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5.- L'aprovació de la liquidació de la taxa i si s'escau de les bonificacions per a 
l'ocupació dels espais públics dels edificis adscrits a la seva àrea així com per 
l'ocupació de la via pública en activitats relacionades amb l'àrea. 

6.- Gestió i resolució d'expedients de transparència passiva de les matèries que 
afecten a l'àmbit funcional de cada àrea. 

7.- Aprovació dels expedients de contractació, plecs de clàusules administratives 
particulars, plec de prescripcions tècniques, actes de tràmit, actes de tràmit qualificats, 
actes definitius i formalització del contracte del procediment per a l'adjudicació dels 
contractes d'obres d'import estimat inferior a 80.000 € i subministrament i serveis 
d'import  estimat  inferior a 35.000 € regulat a l'article 159.6 de la Llei 9/2017, 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

Sens perjudici d'això, i a efectes de delimitació de l'àmbit d'actuació de cadascuna de 
les delegacions especifiques , correspondran a aquestes, a títol merament enunciatiu i 
no exhaustiu, els camps d'actuació i matèries següents : 

SEGURETAT EN EL TREBALL 

- Direcció i gestió en matèria de seguretat en el treball - prevenció de riscos 
laborals. 

SALUT 

- Direcció i gestió en matèria de salut. 

- Direcció i gestió dels centres municipals d'assistència. 

- Direcció i gestió del Centre Jove de Salut Integral.  

COOPERACIÓ 

- Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions 
en matèria de cooperació. 

UMAT 

- Vist-i-plau dels certificats de nombre de policia.  

IGUALTAT, DRETS SOCIALS I HABITATGE 

-Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments  i  instal·lacions en 
matèria de serveis socials d'atenció primària, serveis socials especialitzats (Servei 
d'Atenció a la Gent Gran i les Dependències, Equip d'Intervenció en Violència de 
Gènere, Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència), centres cívics, llars de jubilats. 
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-Direcció i gestió de les competències municipals, equipaments i instal·lacions en 
matèria d'habitatge. 

-Aprovar els plans directors que de manera expressa no siguin competència de  la 
Junta de Govern Local o Ple. 

-Aprovar programes municipals que recullen les actuacions concretes a realitzar durant 
l'any, de conformitat amb el que disposen les línies estratègiques dels plans directors 
que de manera expressa no siguin competència de la Junta de Govern Local o Ple. 

-Aprovar els ajuts econòmics d'urgència. 

-Ajuts econòmics extraordinàries per fer front a despeses de menjador escolar. 

-Aprovar  factures   farmàcies   (corresponents  a  ajudes   per   a  l'adquisició  de 
medicaments realitzades per usuaris dels Serveis Bàsics d'Atenció Social Primària). 

-Autoritzar els usos dels equipaments i de les instal·lacions municipals adscrits a 
Serveis Socials i Habitatge. 

EDUCACIÓ 

- Coordinació de les actuacions de manteniment i obres de millora de les 
escoles d'educació infantil i primària públiques. 

- Gestió dels usos fora del horari i calendari escolar de les escoles d'educació 
infantil i primària públiques 

- Programació, coordinació i gestió del Programa de Recursos Educatius 
adreçat a centres educatius i ciutadania. 

- Accions per a l'impuls de Girona, ciutat educadora 

- Programació i gestió de projectes educatius diversos adreçats als centres 
educatius i/o ciutadania 

- Projectes i accions diversos relacionats amb la planificació escolar i 
l'escolarització 

- Secretaria tècnica de consells de participació relacionats amb Educació 
(Consell Municipal d'Educació, Consell d'Infants) 

- Suport a la representació municipal en els consells escolars dels centres 
educatius de la ciutat 

- Gestió de les escoles bressol municipals 

- Normativa i gestió de la preinscripció i matriculació a les escoles bressol i llars 
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d'infants de la ciutat sostingudes amb fons públics 

- Coordinació Pla d'Infància 

- Premis i beques municipals d'Educació 

- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l'àrea  

ESPORTS 

- Gestió i coordinació de les instal·lacions esportives municipals i dels usos que 
si porten a terme. 

- Coordinació de les actuacions de manteniment i de millora de les instal·lacions 
esportives municipals (pavellons, camps de futbol, piscines i de pistes poliesportives 
públiques i escolars) i d'espais esportius públics. 

- Promoure la pràctica esportiva i promoció de l'esport a la ciutat, adreçada a les 
diferents franges d'edat i vessants esportives. 

- Programació i gestió de projectes esportius, adreçats a les entitats, centres 
educatius i a la ciutadania en general. 

- Donar suport a l'organització dels projectes, activitats o esdeveniments 
puntuals, que puguin portar a terme les entitats, associacions o empreses. 

- Secretaria tècnica del Consell Municipal de l'Esport, com a òrgan de 
participació sectorial. 

- Accions per potenciar que la ciutat, sigui un referent com a Destinació de 
Turisme Esportiu. 

- Vist i plau certificats en matèries relacionades amb l'àrea. 

Cinquè.- EFECTUAR a favor dels regidors/ores que a continuació es determinen una 
delegació especifica envers els projectes que a continuació es determinen : 

 

ÀREA REGIDOR PROJECTE 

Alcaldia          Sr. Carles Ribas i Gironés           Projecte Ferroviari 

Alcaldia         Sra. Eva Palau i Gil Dinamització del territori ( que inclou 
les Fires de Sant Narcís i les festes Majors de Barris ) 

Aquesta delegació comporta la facultat de direcció i gestió dels esmentats projectes, 
així com la signatura de quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes 
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de resolució i els decrets, que siguin necessaris per a l'execució dels esmentats 
projectes. 

Sisè.- DELEGAR de forma indistinta a favor de tots els regidors del Consistori les 
competències que l'art.51.1 del Codi Civil atorga a aquesta Alcaldia per a autoritzar els 
matrimonis civils que es celebrin en aquests municipi. 

Aquesta delegació faculta a tots els regidors i regidores per autoritzar matrimonis civils, 
sense que en una mateixa cerimònia pugui intervenir més d'un d'ells. 

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

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

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

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

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

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

Novè.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que manifestin 
la seva acceptació. 

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

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

Decret de l'Alcaldia de data 12 de juny de 2018 relatiu a nomenament regidors i 
regidores de barri. 

Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia número 2018005663 de data 20 de març de 
2018 de nomenament dels regidors i regidores representants dels diferents barris de la 
ciutat. 

Segon.- NOMENAR els membres de la Corporació que a continuació es relacionen 
regidors i regidores dels barris que seguidament s'especifiquen. 

Regidor: 

Sr. Carles Ribas Gironès. 

Barri: Eixample - Pla de Palau - Sant Pau 

Regidor: 

Sr. Cristóbal Sánchez Torreblanca.  

Barri:  

Campdorà – Gavarres 

Domeny - Taialà 

Font de la Pólvora Grup Sant Daniel Mas Ramada Pont Major 

Sant Ponç Torre Gironella Vila-roja 

Regidor: 

Sr. Cristòbal Sánchez Torreblanca - Narcís Sastre Fulcarà  

Barri: 

Can Gibert del Pla Santa Eugènia 

Regidor: 

Sr. Eduard Berloso Ferrer.  

Barri: 

Barri Vell /Carme - Vista Alegre/ Mercadal/ Pedreres 
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Regidora: 

Sra. Eva Palau Gil. 

Barri: 

Montjuïc /Pedret/Pujada La Torrassa/ Vall de Sant Daniel 

Regidora: 

Sra. Glòria Plana Yanes. 

Barri: 

Devesa-Güell / Figuerola - Bonastruc 

Regidora: 

Sra. Ma. Àngels Planas Crous 

Barri: 

Palau Sacosta - Avellaneda - Mas Xirgu 

Regidor: 

Sr. Cristóbal Sánchez Torreblanca.  

Barri: 

Montilivi - La Creueta 

Regidor: 

Sr. Joan Alcalà Quiñones 

Barri: 

Fontajau /Germans Sàbat /Mas Catofa /Sant Narcís /Torre de Taialà 

Segon.- Les atribucions dels regidors i regidores de barri, que no portaran inherent cap 
facultat resolutiva són únicament d'estudi i proposta de totes les qüestions que afectin 
al seu àmbit territorial i d'execució, control i seguiment dels actes i acords municipals 
que tinguin incidència en el seu àmbit territorial, seran les establertes a l'article 58 del 
ROM. 

Tercer.- COMUNICAR aquesta resolució als regidors i regidores afectats per la 
mateixa. 
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Quart.-  DIFONDRE  el  contingut  d'aquesta  resolució,  de  conformitat  amb el 
principi de transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que 
disposen els arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, 
Accés a la informació i Bon Govern i 8 i ss. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 

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

Decret de l'Alcaldia de data 27 de juny de 2018 relatiu a nomenament membres 
comissions informatives. 

Primer.- REVOCAR els Decrets de l'Alcaldia de dates 5 d'abril de 2016 i 31 de gener 
de 2018 de nomenament dels membres corporatius titulars i suplents que composen 
les diferents comissions informatives. 

Segon.- NOMENAR com a membres titulars i suplents a les diferents comissions 
informatives els que es detallen a continuació: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

Presidència: Marta Madrenas Mir (CIU) 

Titulars: 

Glòria Plana Yanes (CiU) Eva Palau Gil (CIU) 

Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES) 

Laia Pèlach Saget (CUP-CRIDA PER GIRONA) Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP) 

Manuel Vázquez Rodríguez (C's) Concepció Veray Cama (PPC) 

Suplents: 

Eduard Berloso Ferrer (CIU) Martí Terés Bonet (ERC-MES) 

Lluc Salellas Vilar (CUP-CRIDA PER GIRONA) Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP) 

Míriam Pujola Romero (C's) 

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

Presidència: Eduard Berloso Ferrer (CiU)  

Titulars: 
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Narcís Sastre Fulcarà (CiU)  

Eva Palau i Gil (CiU) 

Martí Terés Bonet (ERC-MES) 

Laia Pèlach Saget (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP) 

Manuel Vázquez Rodríguez (C's)  

Concepció Veray Cama (PPC) 

Suplents: 

Cristóbal Sánchez Torreblanca (CiU)  

Miquel Poch Clara (ERC-MES) 

Toni Granados Aguilera (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Manuel Martín Vertedor (PSC-CP) 

Míriam Pujola Romero (C's) 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT 
LOCAL I TURISME 

Presidència: Glòria Plana Yanes (CIU)  

Titulars: 

Cristòbal Sánchez Torreblanca (CIU)  

Josep Pujols Romeu (CIU) 

Miquel Poch Clara (ERC-MES) 

Lluc Salellas Vilar (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP) 

Míriam Pujola Romero (C's)  

Concepció Veray Cama (PPC) 

Suplents: 
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Maria Àngels Planas Crous (CIU)  

Martí Terés Bonet (ERC-MES) 

Ester Costa Fita (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Manuel Martín Vertedor (PSC-CP) 

Manuel Vázquez Rodríguez (C's) 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'EDUCACIÓ I ESPORTS 

Presidència: Carles Ribas Gironès (CIU)  

Titulars: 

Cristòbal Sánchez Torreblanca (CIU)  

Josep Pujols Romeu (CIU) 

Pere Albertí Serra (ERC-MES) 

Toni Granados Aguilera (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP) 

Míriam Pujola Romero (C's)  

Concepció Veray Cama (PPC) 

Suplents: 

Eva Palau Gil (CIU) 

Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES) 

Laia Pèlach Saget (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP) 

Manuel Vàzquez Rodríguez (C's) 

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

Presidència: Joan Alcalà Quiñones - President (CIU)  

Titulars: 
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Narcís Sastre Fulcarà (CIU)  

Carles Ribas Gironès (CIU)  

Miquel Poch Clara (ERC-MES) 

Ester Costa Fita (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Manuel Martín Vertedor (PSC-CP) 

Míriam Pujola Romero (C's)  

Concepció Veray Cama (PPC) 

Suplents: 

Glòria Plana Yanes (CIU)  

Martí Terés Bonet (ERC-MES) 

Laia Pèlach Saget (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP) 

Manuel Vázquez Rodríguez (C's)  

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

Presidència: Carles Ribas Gironès - President  

Titulars: 

Glòria Plana Yanes (CIU) 

Maria Àngels Planas Crous (CIU)  

Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES) 

Lluc Salellas Vilar (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP) 

Míriam Pujola Romero (C's)  

Concepció Veray Cama (PPC) 

Suplents: 
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Josep Pujols Romeu (CIU)  

Pere Albertí Bonet (ERC-MES) 

Ester Costa Fita (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP) 

Manuel Vázquez Rodríguez (C's) 

COMISSIÓ INFORMATIVA HISENDA I R. INTERIOR 

Presidència: Maria Àngels Planas Crous (CIU)  

Titulars: 

Carles Ribas Gironès (CiU) 

Eduard Berloso, Isabel Muradàs Vàzquez (CiU) 

Pere Albertí Serra (ERC-MES) 

Lluc Salellas Vilar (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP) 

Míriam Pujola Romero (C's)  

Concepció Veray Cama (PPC) 

Suplents: 

Joan Alcalà Quiñones (CiU) 

Maria Mercè Roca Perich (ERC-MES) 

Ester Costa Fita (CUP-CRIDA PER GIRONA)  

Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP) 

Manuel Vázquez Rodríguez (C's) 

 

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

Tercer.- COMUNICAR el present acord als diferents grups municipals. 
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* Sentència núm. 59, de 4 d'abril de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
2 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 182/2017, 
interposat per la recurrent contra l'estimació parcial de la petició de  responsabilitat 
patrimonial de 2 de juny de 2017, pels danys soferts a la via pública reclamant una 
indemnització final de 3.837,39 €. 

* Sentència núm. 101, de 10 d’abril de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
153/2017, interposat pel recurrent contra l’acord de Junta de Govern Local de data 
24 de març de2017, pel qual es desestima la petició d’indemnització de 732,95€ 
derivada de la reclamació formulada per danys a un vehicle, que atribueix al 
defectuós funcionament d’una pilona hidràulica el dia 31 de juliol de 2015. 

 
* Sentència núm. 126, de 27 d'abril de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 15/2018-
A, interposat per la recurrent contra el decret de l'Alcaldia de 10 de novembre de 
2017 que va desestimar les al·legacions presentades enfront la petició d'un 
certificat d'empadronament per part del pare d'una menor. 

* Interlocutòria de 24 d'abril de 2018, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, dictada en el 
recurs núm. 386/2006, interposat pels recurrents que desestima una reclamació 
de 2.254.522,26 euros més els corresponents interessos de demora, en  
concepte de major valor de les expropiacions tramitades i aprovades en relació a 
les seves finques i activitats. 

* Sentència núm. 119, de 23 de maig de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Girona, que desestima el recurs administratiu núm. 50/2017B, 
interposat per la recurrent contra la desestimació presumpta, per silenci 
administratiu, de la reclamació patrimonial formulada pels danys soferts a la via 
pública reclamant indemnització final de 73.351,55 €. 

* Sentència núm. 433, de 24 de maig de 2018, del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, interposat pel 
recurrent, que estima en part els recursos d'apel·lació interposats i revocant la 
sentència d'instància confirma la llicència ambiental atorgada per l'exercici d'una 
activitat d'aparcament i autorentat de vehicles, ordenant a l'Ajuntament el 
desplegament d'una activitat de control continuat en el referit a immissions 
sonores i altres de naturalesa ambiental. 

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 al personal eventual és 
de  18. 
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*  Sentència núm. 162 , de 6 de juny de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
69/2018A, interposat pel recurrent contra la desestimació per silenci administratiu 
de la reclamació patrimonial formulada pels danys soferts a la via pública 
reclamant una indemnització de 1.741,08 €. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si els sembla, el punt tercer, 
doncs, el deixarem per al final quan fem el control.  

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ALCALDIA 

4. Aprovació del projecte d'establiment del servei públic de l'emissora de ràdio 
municipal i del reglament d'organització i funcionament de l'emissora de ràdio 
de l'Ajuntament de Girona. 

D’acord amb allò que disposa l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 

En la sessió plenària del 12 de febrer del 2018 es va aprovar inicialment el projecte 
d'establiment i el projecte de reglament del servei públic de l'emissora de ràdio 
municipal. 

Després del termini de trenta dies d'informació pública de l'acord, que finalitzava el 
25 d'abril, es van rebre al·legacions de les següents entitats: 

- Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 

Concretament, amb data 12 de febrer del 2018, mitjançant registre d'entrada 
(2018010629), Míriam Pujola Romero, representant de Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, ha presentat 13 esmenes al reglament d'organització i funcionament de 
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona, i amb data 12 de febrer del 2018, 
mitjançant registre d'entrada (2018010630), Míriam Pujola Romero, representant de 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, ha presentat una esmena al projecte 
d'establiment del servei públic de l'emissora de ràdio. 

El dia 25 d'abril del 2018, mitjançant registre d'entrada 2018030133, Míriam Pujola 
Romero, representant de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, ha presentat 
al·legacions en relació amb el projecte del reglament d'organització i funcionament 
de l'emissora de ràdio i amb el projecte d'establiment del servei de ràdio. 

Es reprodueix l'informe jurídic 89/18 del lletrat municipal Vicenç Estanyol  Bardera, 
emès el 25 d'abril del 2018: 

"PRIMER 

S'emet el present informe a Girona en data 25 d'abril de 2018. El mateix obeeix a 
l'assessorament legal preceptiu però no vinculant que es deriva del l'article 33 del 
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Decret 214/1990, de 30 de juliol, relatiu a l'assessorament legal; i a l'article 129  en el 
mateix sentit indicat de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985. 

SEGON 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 12 de febrer de 2018, aprovà 
inicialment l'acord d'establir el servei públic de ràdio municipal de la ciutat de Girona, 
així com el seu reglament de funcionament. 

En data 27 de febrer també de 2018 (BOP núm. 41, pàg. 68), fou formalitzat l'anunci 
d'informació pública dels dos acords (projecte d'establiment i reglament) abans 
esmentats. 

El 2 de març del 2018 es publica l'Edicte sobre la mateixa qüestió al DOGC núm. 
7570. 

En relació als dos acords de Ple de 12 de febrer i posterior publicació de l'aprovació 
inicial, el Grup Municipal Ciutadans presentà, en data 12 de febrer de 2018, dos 
registres d'entrada (núm. 2018010630 i 2018010629). 

TERCER 

En el primer dels registres es presenta un únic extrem d'esmenes, que és el següent: 

I.- Llengua.- A l'apartat tercer del projecte d'establiment es cita que el cent per cent de 
les emissions radiofòniques seran en català. El recurrent contrasta això, amb el fet 
que, en canvi, a l'article 3r del reglament s'esmenta que la llengua emprada 
"normalment" serà el català. A l'entendre de qui subscriu el present informe, 
l'al·legació hauria de ser estimada pels fonaments de dret que seran exposats i el 
sentit de modificar l'apartat tercer del projecte d'establiment (canviant el cent per cent 
de les emissions en català, pel gir que "la llengua emprada serà normalment el 
català"). 

En el segon dels registres abans enunciat, es plantegen les següents qüestions: 

II.- Forma de gestió, en fonament al ROAS 179/95 (esmena "1", pàg. 1): Es proposa 
que l'al·legació sigui estimada, atès que la forma de gestió amb la qual s'ha aprovat 
inicialment l'establiment del servei de ràdio, correspon als articles 190 i 191 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, Decret 179/1995 de 13 de 
juny. L'esmena fa referència o sustenta la proposta en el  propi informe jurídic 
municipal 18/18, de 18 de gener. 

III.- Separació entre informació vs. opinió (esmena "2", pàg. 2 i 3): El recurrent 
proposa substituir l'article 2.1.b) i més concretament el gir relatiu a la necessària 
"separació entre informacions i opinions" i substituir-ho per garantir "el respecte i la 
defensa de la llibertat d'expressió i de la llibertat d'informació és (...)". El gir proposat i 
aprovat inicialment és el que recull l'article 80.f) de la Llei de comunicació 22/2005. En 
conseqüència no representaria una actuació sense cobertura legal mantenir l'estat 
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actual de l'article 2.1.b) tot i la STC núm. 86/2017 que invoca el recurrent. En termes 
de dret material i aparença de bon dret, poca  o escassa diferència, (en quan a 
l'esperit o raó de ser) presenten tant una com altra expressió (l'aprovada i la que 
proposa el recurrent). Per aquest motiu es proposa desestimar l'esmena. 

IV.- "Recol·locació" de principis a garanties (esmena "3", pag. 3): Es proposa 
recol·locar els articles 2.1g), 2.1.h), i 2.1.i). Es proposa estimar l'al·legació en el sentit 
que l'encaix de les tres garanties se situen més a l'apartat 2.5 que al 2.1.  Es podria 
plantejar que les garanties de major rellevància són la materialització  de principis i, 
per aquest motiu, tenen la ubicació a l'apartar 2.1. de principis; no obstant, i mentre hi 
siguin presents, com és el cas, no té conseqüència jurídica o contrària a dret un que 
altre emplaçament. 

V.- Recursos suficients (esmena "4", pag. 4): es proposa afegir que es "proveirà de 
recursos suficients". Es proposa desestimar l'al·legació per dos motius: d'una banda 
és tautològica l'existència de recursos per a garantir el servei i, per altra, l'annex del 
projecte d'establiment contempla els recursos que es destinaran al funcionament del 
servei de radio, els qual han estat habilitats de forma urgent a l'espera de la 
corresponen licitació prevista per al mes d'octubre del present exercici. 

VI.- Selecció de la direcció (esmena "5", pag. 4): el recurrent proposa afegir que  el 
Ple Municipal participarà en l'elecció del titular de la direcció del servei. Es proposa 
desestimar l'al·legació perquè l'article 33.2. de la Llei de comunicació 22/2005 
atribueix al Ple el nomenament del Director o Directora del servei . 

La fusió d'articulat també és desestima perquè amb caràcter general (i la referència 
val per al conjunt d'al·legacions que proposen "reubicacions"), la fusió i recol·locació 
desestructura l'ordre del reglament. 

VII.- Elaboració de programació per part de la direcció (esmena 6, pàg. 4 i 5) Es 
proposa desestimar l'al·legació relativa a afegir que el responsable municipal 
elaborarà i proposarà la programació i continguts a l'epígraf 2.5.2.- Tant al reglament 
com al projecte d'establiment- és diàfan que l'Ajuntament de Girona, mitjançant el 
responsable designat pel Ple té el deure de programar, planificar i determinar els 
criteris en matèria de continguts radiofònics mitjançant un pla anual, essent la 
producció funcional d'un futur prestatari o proveïdor una qüestió, com s'ha apuntat, 
estrictament funcional o operativa atès que per l'article  26 de  la Llei de Bases 7/85 la 
planificació, en fons i forma, del servei ha de complir els criteris d'universalitat, 
qualitat i continuïtat pel caràcter de servei públic essencial. 

Evidentment el Consell Consultiu, en fonament a l'article 33.4 de la Llei 22/05 i 
articles 119, 132 i 133 de ROF 2568/1986, garanteix l'informe preceptiu del Consell 
no només en relació a la programació, també en la selecció del responsable o 
director municipal i tots els extrems contemplats a l'informe 18/18 d'aquest serveis 
jurídics. 
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VIII.- Participació administracions, entitats i anàlegs (esmena 7, pàg. 5): es proposa 
desestimar l'esmena. Resta abastament reflectit, en una lectura ràpida del mateix, al 
reglament la necessària garantia de participació de grups socials, polítics i entitats 
d'acord amb la realitat social, econòmica, acadèmica, cultural i interadministrativa  de 
la ciutat de Girona. S'afegeix que, en fonament a l'article 170.2 del TRLM, es 
garanteix d'ofici la participació, en particular, de regidors i grups municipals en mitjans 
de comunicació. 

IX.- Referència la CE, Estatut i altres fonts normatives (esmena 8, pag. 6) Es citi o no 
es citi al reglament (article 4.a), és un realitat de cobertura legal plena que els 
instruments regulatius locals han de donar compliment als marc legal que es regulen 
a l'article 26.3 de la Llei de comunicació 22/2005. En aquest sentit procedeix estimar 
l'al·legació: o bé no s'indica cap referència al marc normatiu o bé se suprimeix a la 
proposta l'única referència als drets humans i els tractats internacionals, per una 
qüestió, simplement, de jerarquia normativa en fonament a l'article 9.1 i 9.3 de CE. 
Sigui la decisió en un sentit o altre, per l'article 9 de CE la Llei de comunicació és de 
totes maneres d'obligat compliment en el sentit apuntat al seu article 26.3, per una 
raó de jerarquia normativa i de legalitat. 

X.- Reforç de la identitat nacional (esmena 9, pàg. 7). Es proposa desestimar 
l'al·legació la qual proposa substituir el gir del reforç de la identitat nacional per 
l'esbargiment comunitari i la pertinença a la ciutat de Girona. L'article 26.3.i) (llei) 
regula allò que l'article. 4.h) (reglament) reflecteix o materialitza. La Llei de 
comunicació 22/05 no fa referència a la identitat local en el sentit que apunta el 
recurrent. 

XI.- Director (esmena 10 pàg. 6).- Es proposa desestimar l'esmena amb remissió a 
l'apartat VI d'aquest mateix informe per referència a l'article 33.2. Per la llei 22/05 és 
el Ple municipal, per majoria de dos terços, el que nomena i separa al 
director/directora. 

XII.- Direcció (esmena 11, pàg. 7).- es proposa desestimar, pel mateix motiu, així com 
perquè el reglament municipal no ha de reflectir la universalitat funcional o detall de la 
llei. A l'informe jurídic 18/18, de 18 d'agost, ja es reflecteix la necessitat imperativa de 
l'informe preceptiu del Consell Assessor. 

XIII.- Consell Rector i no Consell d'Administració (Esmena 12, pàg. 7). Es  proposa 
l'estimació. Es tracta d'un error material del reglament. El mateix succeeix amb la Llei 
derogada citada al reglament (11/1991). 

QUART 

Per a la resta d'extrems que aprofundeixen en la contestació a les al·legacions o bé 
per eventuals llacunes que pugui contenir el present informe, es fa remissió a 
l'informe jurídic emès per aquests serveis jurídics en data 18 de gener de 2018 (que 
consta de dinou pàgines). 
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El titular de les al·legacions les planteja, amb bon criteri, en funció de la naturalesa de 
les mateixes (esmenes d'adhesió, de substitució i de supressió). 

No obstant això el criteri del present informe ha consistit en reconèixer les esmenes 
d'errors materials del projecte i reglament (2 errors); les esmenes orientades a 
recol·locar qüestions (algunes de les quals han estat acceptades), i, finalment, les 
esmenes de fons que s'han exposat i fonamentat anteriorment. 

I en fonament a l'assessorament legal preceptiu indicat a l'inici, s'emet el present 
informe a Girona a 25 d'abril de 2018, sense perjudici que l'òrgan competent pugui 
adoptar criteri jurídic diferent al proposat per estimar-ho més adient." 

Atès que s'han efectuat modificacions substancials en el projecte d'establiment del 
servei públic de l'emissora de ràdio municipal, cal retrotreure les actuacions i tornar a 
sotmetre a informació pública els dos documents aprovats inicialment. 

Per tot això la Comissió Informativa d'Alcaldia sotmet a la consideració de 
l'Ajuntament en Ple l'adopció del següent acord. 

D'acord amb l'informe jurídic 89/18 del lletrat municipal Vicenç Estanyol Bardera, 
emès el 25 d'abril del 2018. 

D'acord  amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. 

Primer.- ESTIMAR l'al·legació i l'esmena referents al projecte d'establiment del servei 
de ràdio, en la línia que informa el lletrat municipal: 

I.- Llengua.- A l'apartat tercer del projecte d'establiment es cita que el cent per cent de 
les emissions radiofòniques seran en català. El recurrent contrasta això, amb el fet 
que, en canvi, a l'article 3r del reglament s'esmenta que la llengua emprada 
"normalment" serà el català. A l'entendre de qui subscriu el present informe, 
l'al·legació hauria de ser estimada pels fonaments de dret que seran exposats i el 
sentit de modificar l'apartat tercer del projecte d'establiment (canviant el cent per cent 
de les emissions en català, pel gir que "la llengua emprada serà normalment el 
català"). 

Segon.- ESTIMAR les al·legacions i esmenes 1, 3, 8, 12, 15 i 16 sobre el reglament 
d'organització i funcionament de l'emissora municipal, en el sentit que informa el 
lletrat municipal en el cas de les al·legacions 1, 3, 8 i 12: 

II.- Forma de gestió, en fonament al ROAS 179/95 (esmena "1", pàg. 1): Es proposa 
que l'al·legació sigui estimada, atès que la forma de gestió amb la qual s'ha aprovat 
inicialment l'establiment del servei de ràdio, correspon als articles 190 i 191 del 
Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, Decret 179/1995 de 13 de 
juny. L'esmena fa referència o sustenta la proposta en el  propi informe jurídic 
municipal 18/18, de 18 de gener. 
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IV.- "Recol·locació" de principis a garanties (esmena "3", pag. 3): Es proposa 
recol·locar els articles 2.1g), 2.1.h), i 2.1.i). Es proposa estimar l'al·legació en el sentit 
que l'encaix    de les tres garanties se situen més a l'apartat  2.5 que al 2.1. 

Es podria plantejar que les garanties de major rellevància són la materialització de 
principis i, per aquest motiu, tenen la ubicació a l'apartar 2.1. de principis; no obstant, 
i mentre hi siguin presents, com és el cas, no té conseqüència jurídica o contrària a 
dret un que altre emplaçament. 

IX.- Referència la CE, Estatut i altres fonts normatives (esmena 8, pag. 6) Es citi  o no 
es citi al reglament (article 4.a), és un realitat de cobertura legal plena que els 
instruments regulatius locals han de donar compliment als marc legal que es regulen 
a l'article 26.3 de la Llei de comunicació 22/2005. En aquest sentit procedeix estimar 
l'al·legació: o bé no s'indica cap referència al marc normatiu o bé se suprimeix a la 
proposta l'única referència als drets humans i els tractats internacionals, per una 
qüestió, simplement, de jerarquia normativa en fonament a l'article 9.1 i 9.3 de CE. 
Sigui la decisió en un sentit o altre, per l'article 9 de CE la Llei de comunicació és de 
totes maneres d'obligat compliment en el sentit apuntat al seu article 26.3, per una 
raó de jerarquia normativa i de legalitat. 

XIII.- Consell Rector i no Consell d'Administració (Esmena 12, pàg. 7). Es proposa 
l'estimació. Es tracta d'un error material del reglament. El mateix succeeix amb la Llei 
derogada citada al reglament (11/1991). 

En aquest darrer punt l'informe del lletrat fa referència també a l'al·legació 16. 

En el cas de l'al·legació 15 el contingut és el mateix que l'al·legació 1 i, per tant, la 
proposta d'estimació es basa en els mateixos principis. 

Cal assenyalar que en l'esmena 8 s'estimarà l'al·legació presentada i s'optarà per no 
indicar cap referència al marc normatiu. 

Tercer. DESESTIMAR les al·legacions i esmenes 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 i 14 sobre 
el reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal, en el sentit que 
informa el lletrat municipal en el cas de les al·legacions 2, 4, 5, 6, 7,  9, 10 i 11: 

III.- Separació entre informació vs. opinió (esmena "2", pàg. 2 i 3): El recurrent 
proposa substituir l'article 2.1.b) i més concretament el gir relatiu a la necessària 
"separació entre informacions i opinions" i substituir-ho per garantir "el respecte i la 
defensa de la llibertat d'expressió i de la llibertat d'informació és (...)". El gir proposat i 
aprovat inicialment és el que recull l'article 80.f) de la Llei de comunicació 22/2005. 
En conseqüència no representaria una actuació sense cobertura legal mantenir l'estat 
actual de l'article 2.1.b) tot i la STC núm. 86/2017 que invoca el recurrent. En termes 
de dret material i aparença de bon dret, poca  o escassa diferència, (en quan a 
l'esperit o raó de ser) presenten tant una com altra expressió (l'aprovada i la que 
proposa el recurrent). Per aquest motiu es proposa desestimar l'esmena. 
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V. Recursos suficients (esmena "4", pag. 4): es proposa afegir que es 
"proveirà de recursos suficients". Es proposa desestimar l'al·legació per dos motius: 
d'una banda és tautològica l'existència de recursos per a garantir el servei i, per altra, 
l'annex  del projecte  d'establiment  contempla els recursos que es destinaran al 
funcionament del servei de radio, els qual han estat habilitats de forma urgent a 
l'espera de la corresponen licitació prevista per al mes d'octubre del present exercici. 

VI. Selecció de la direcció (esmena "5", pag. 4): el recurrent proposa afegir 
que  el Ple Municipal participarà en l'elecció del titular de la direcció del servei. Es 
proposa desestimar l'al·legació perquè l'article 33.2. de la Llei de comunicació 
22/2005 atribueix al Ple el nomenament del Director o Directora del servei . 

La fusió d'articulat també és desestima perquè amb caràcter general (i la referència 
val per al conjunt d'al·legacions que proposen "reubicacions"), la fusió i recol·locació 
desestructura l'ordre del reglament. 

VII.- Elaboració de programació per part de la direcció (esmena 6, pag 4 i 5) Es 
proposa desestimar l'al·legació relativa a afegir que el responsable municipal 
elaborarà i proposarà la programació i continguts a l'epígraf 2.5.2.- Tant al reglament 
com al projecte d'establiment- és diàfan que l'Ajuntament de Girona, mitjançant el 
responsable designat pel Ple té el deure de programar, planificar i determinar els 
criteris en matèria de continguts radiofònics mitjançant un pla anual, essent la 
producció funcional d'un futur prestatari o proveïdor una qüestió, com s'ha apuntat, 
estrictament funcional o operativa atès que per l'article  26 de  la Llei de Bases 7/85 la 
planificació, en fons i forma, del servei ha de complir els criteris d'universalitat, qualitat 
i continuïtat pel caràcter de servei públic essencial. 

Evidentment el Consell Consultiu, en fonament a l'article 33.4 de la Llei 22/05 i 
articles 119, 132 i 133 de ROF 2568/1986, garanteix l'informe preceptiu del Consell 
no només en relació a la programació, també en la selecció del responsable o 
director municipal i tots els extrems contemplats a l'informe 18/18 d'aquest serveis 
jurídics. 

VIII.- Participació administracions, entitats i anàlegs (esmena 7, pag 5): es proposa 
desestimar l'esmena. Resta abastament reflectit, en una lectura ràpida del mateix, al 
reglament la necessària garantia de participació de grups socials, polítics i entitats 
d'acord amb la realitat social, econòmica, acadèmica, cultural i interadministrativa  de 
la ciutat de Girona. S'afegeix que, en fonament a l'article 170.2 del TRLM, es 
garanteix d'ofici la participació, en particular, de regidors i grups municipals en mitjans 
de comunicació. 

X.- Reforç de la identitat nacional (esmena 9, pàg. 7). Es proposa desestimar 
l'al·legació la qual proposa substituir el gir del reforç de la identitat nacional per 
l'esbargiment comunitari i la pertinença a la ciutat de Girona. L'article 26.3.i) (llei) 
regula allò que l'article. 4.h) (reglament) reflecteix o materialitza. La Llei de 
comunicació 22/05 no fa referència a la identitat local en el sentit que apunta el 
recurrent. 
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XI.- Director (esmena 10 pàg. 6).- Es proposa desestimar l'esmena amb remissió a 
l'apartat VI d'aquest mateix informe per referència a l'article 33.2. Per la llei 22/05 és 
el Ple municipal, per majoria de dos terços, el que nomena i separa al 
director/directora. 

XII.- Direcció (esmena 11, pàg. 7).- es proposa desestimar, pel mateix motiu, així 
com perquè el reglament municipal no ha de reflectir la universalitat funcional o detall 
de la llei. A l'informe jurídic 18/18, de 18 d'agost, ja es reflecteix la necessitat 
imperativa de l'informe preceptiu del Consell Assessor.  

En el cas de l'al·legació 13 es desestima atès que forma part del marge de 
discrecionalitat de l'equip de govern, d'acord amb l'article 4.a) de la Llei de bases del 
règim local sobre potestat d'autoorganització, i no incorre en motius d'arbitrarietat. 

En el cas de l'al·legació 13 es desestima amb el fonament que la normativa no 
determina quina és la majoria necessària per a l'aprovació del Consell Assessor  i, 
per tant, igual que en el cas anterior, forma part del marge de discrecionalitat de 
l'equip de govern, d'acord amb l'article 4.a) de la Llei de bases del règim local sobre 
potestat d'autoorganització. 

Quart. RETROTREURE les actuacions administratives de l'establiment del servei 
públic de l'emissora de ràdio municipal i el reglament del servei. 

Cinquè. ACORDAR comprometre la despesa derivada de l'establiment del servei 
públic de l'emissora de ràdio municipal en els pressupostos municipals corresponents 
a l'exercici 2019. 

Sisè. SOTMETRE novament l'esmentat acord  a un termini d'informació  pública de 
trenta dies mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província  de Girona, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona a 
fi i efecte que els interessats formulin les al·legacions que estimin adients. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ja a les propostes. 
La primera de totes, senyor secretari, que és la número 4. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
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. Molt bona tarda a 
tothom. Bé, el que avui portem a Ple és el reglament i l’establiment del servei… 
(comentaris de fons) Ara? Bé, el que dic és que el que avui portarem a Ple és el 
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reglament i l’establiment del servei públic de la ràdio municipal i és, per tant, el marc a 
partir del qual es regularà l’emissora municipal de ràdio. 
Crec que durant aquests dies hem treballat entre el Govern i també l’oposició per 
portar aquesta proposta i perquè tots ens hi puguem sentir còmodes dintre de les 
nostres postures, i que recull una gran majoria, aquestes propostes, de les 
al·legacions o de les aportacions que heu presentat tots els partits. 

Estem treballant en el pla de programació que haurà de guiar el concurs públic, que 
sempre hem dit que el nostre objectiu, quan parlem de producció de continguts per a 
l’emissora, és aquest pla de programació. 

Com a ajuntament, també com a govern, creiem que el concurs per nosaltres és la 
millor de garantir un servei professional de qualitat i que sigui, evidentment, factible 
econòmicament per a les arques municipals. Jo sé que alguns de vostès han 
manifestat que aposten per internalitzar tota la producció. En tot cas, més enllà de les 
gestions de continguts, al reglament i l’establiment del servei que portem avui a Ple 
hem definit els criteris, hem definit objectius genèrics que després especificaran aquest 
pla de programació. 

Aquest pla de programació, que és el que marcarà els continguts i que s’hauran 
d’oferir…, o el contingut que haurà d’oferir l’emissora, i com sabem estem treballant 
conjuntament, ho hem començat a treballar, ho tenim bastant avançat, però malgrat 
que per aplicar-ho cal primer aquest pas que fem ara que és l’aprovació del reglament. 

Per tant, hem d’acabar de treballar aquest pla de programació amb la voluntat que 
sigui un pla assumible i que qui es vulgui presentar a concurs no pugui trobar 
excessivament exigent i quadriculat, perquè entenem que s’ha de deixar…, que deixi 
massa poc marge, no?, a l’acció dels professionals interessats en aquest concurs i en 
la producció dels continguts de l’emissora. 

També el que vull manifestar és que bona part dels grups de l’oposició han posat com 
a condició que quan fem el concurs sigui un any renovable a un any més, per tant, dos 
anys de contracte. Bé, en tot cas, nosaltres creiem que convindria, pensem, deixar 
més obert tant aquest punt com el minutatge del pla de programació o aspectes dels 
drets dels regidors, perquè creiem que estem molt encotillats i, bé, a vegades si ens 
encotillem molt en les condicions… No hem d’oblidar que, bé, la ràdio ha d’anar a 
concurs i, per tant, nosaltres no tenim experiència en aquest tipus de concurs i que 
potser hauríem de fer un marc bastant més relaxat en els terminis del pla de 
programació, tenint en compte que hi ha el consell rector, que és de caràcter polític, 
també tenim el consell assessor professional, que són eines que ens serviran per anar 
evolucionant en els continguts. 

Deixant clar també que estem parlant d’un projecte complex, que ha estat difícil de 
portar, i, per tant, el que no volem fer és un excés d’intervencionalisme per part nostra i 
donar poc marge perquè es pugui madurar i fer-ho més atractiu quan ho hàgim de 
presentar, no? I és deixar constància avui que hem d’estar còmodes, hem d’arribar a 
un acord, però que també no ens trobem que ens pugui quedar desert el concurs 
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perquè qui s’hagi de presentar a concurs entengui que, bé, potser dos anys és massa 
poc temps. I, per tant, seria un problema per al Govern i també per a tothom no poder 
assolir aquest objectiu.  

Per tant, en tot cas, jo crec que el projecte de la ràdio farà una bona funció a la nostra 
ciutat tant a nivell informatiu com participatiu, com de formació. I, per tant, és un 
procés llarg, és un procés que no ha estat gens fàcil arribar aquí, però esperem que 
puguem tirar-ho endavant. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Perdonin, que 
aturo. Molt bé. Intervencions? Sí, senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo vull aclarir, 
perquè la senyora Planas hi ha fet molta insistència, que el pla de programació avui no 
el votem, no? Per tant, vostè ha insistit més en tot el que va el pla de programació, que 
jo puc compartir que no ha de ser intervencionista, que no pas el fet. 

Jo crec que a ningú se li escapa en quina situació arribem avui en aquest Ple, en què 
vostès, doncs, porten la proposta que porten i del punt de partida. Si vostès agafen 
avui l’oferta econòmica que finalment es votarà i la comparen amb la primera que ens 
van plantejar i ens van posar a sobre la taula, i que si tots els partits de l’oposició en 
aquell moment jo crec que no ens haguéssim plantat i unit, dient: «Escolti, això no ho 
poden fer», doncs, possiblement l’haguessin portat a Ple tal qual vostès la pensaven 
en aquell moment. 

Per tant, jo també hagués agraït que vostè hagués fet una mica d’història del que hem 
viscut aquests últims dos mesos o dos mesos i mig, perquè sembla que han sigut dos 
dies. No. Vostès pretenien aprovar això en el Ple del mes de maig, van intentar l’abril i 
finalment deien el maig, i estem al Ple del juliol. Per tant, aquí han passat moltes 
coses. 

Jo estic d’acord i efectivament crec que tots els partits, tots els grups polítics i també 
els de l’oposició hem treballat conjuntament, hem fet aportacions i s’ha de dir que el 
Govern n’ha acceptat la majoria, però no ha sigut fàcil, o sigui, hi ha hagut entesa o hi 
ha hagut predisposició, però no ha sigut fàcil perquè el primer plantejament que vostès 
feien, més enllà de posar en discussió el que s’externalitzi o no s’externalitzi part del 
servei de la ràdio municipal, que aquí hi ha divergències entre els mateixos grups de 
l’oposició, no?: per exemple, Lluc Salellas, de la CUP, sempre ha defensat que hauria 
de ser el mateix ajuntament que ho fes, i el meu grup que externalitzéssim des del 
primer moment una part. Però això no ha evitat que en altres temes, doncs, ens 
poséssim d’acord i els féssim propostes no conjuntes, però sí coincidents en allò que 
crèiem que havien de portar a Ple. Per tant, jo crec que aquesta part és important, 
veure quina era la seva intenció al principi i quina serà finalment la que ens posen 
sobre la taula. 
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Mirin, nosaltres –i no és un secret, perquè ho he dit públicament– hem tingut en algun 
moment fins i tot cert sentiment que aquest concurs estava una mica teledirigit, no? 
Bé, jo li he de dir avui que seguim tenint una part d’aquest sentiment, no se’ns ha 
esvaït del tot; per tant, per això no li donarem suport amb un sí, sinó que ens 
abstindrem a la proposta que es fa avui. També perquè i sé que a l’última reunió –jo 
personalment no hi vaig poder ser– hi van acabar pactant un redactat que jo no puc 
compartir. Jo no sé si s’han adonat que en el reglament quan han introduït la utilització 
dels regidors pel que fa a la ràdio, arriben a beneficiar al grup de no adscrits que un 
grup municipal que només tingui un regidor. I crec que el tema dels no adscrits és una 
cosa excepcional, que si es dona, com es va donar a la legislatura passada en aquest 
Ajuntament no se’ls pot deixar al marge, però tampoc ha de sortir més a compte ser 
regidor del grup de no adscrits que tenir grup municipal propi, que és qui representa 
els ciutadans que l’han votat directament com a partit polític i llista política que es 
presenta. També crec que… 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, ja vaig acabant. Però crec que es prou 
important aquest tema, senyora Madrenas, perquè sigui una mica benèvola amb tots 
en el temps que hi destinem. 

També crec –com deia– que el redactat final del reglament deixa algun dubte encara 
d’una porta oberta que pot crear dubtes, que esperem que si ho tornen a exposició al 
públic puguem acabar de matisar. 

I en el sentit del pla de programació, jo el que espero és que ara vostès que ja tindran 
aprovada –suposo avui– aquesta part no deixin de treballar i d’acceptar aquelles 
peticions que venen de l’oposició, perquè tan important és que avui es declari… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, ha d’acabar. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): …servei públic com que després el pla de 
programació, sense ser intervencionista del tot i sense provocar que el concurs quedi 
desert, doncs, també surti amb el màxim consens de totes les forces polítiques. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Jo si de cas un altre dia 
si ho acordem abans, saben vostès a Junta de Portaveu podem dir: «Aquest tema 
deixem una mica més o no», però no ho pot decidir cadascú què és més important que 
una altra cosa i doncs, en aquest cas… Ho dic perquè un altre dia fem-ho així, perquè, 
si no, també nosaltres ens preparem d’una determinada manera. Moltes gràcies. 

Senyora Pujola, endavant. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Entre una gestió directa amb 
externalització i una gestió directa sense externalització, nosaltres sempre vam veure 
amb bons ulls la primera opció, tant per un criteri d’eficiència com de sostenibilitat 
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econòmica. Però entre la proposta que es va sotmetre a aprovació el passat mes de 
febrer i la que se’ns porta avui, doncs, home, els imports econòmics han variat bastant, 
perquè el mes de febrer es calculava una aportació per part de l’Ajuntament de 30.000 
euros i a dia d’avui aquesta aportació és de prop de 140.000 euros.  

I si precisament el mes de febrer nosaltres ens vam abstenir va ser per tres raons: la 
primera, perquè no s’havia debatut prou amb els grups de l’oposició; la segona, perquè 
el meu grup havia presentat esmenes i aquestes estaven pendents de resolució, i la 
tercera, perquè teníem dubtes en aspectes de contractació del servei a curt termini fins 
a l’adjudicació del contracte. 

Pel que fa a les al·legacions en relació amb el projecte d’establiment, nosaltres vam 
presentar una al·legació, que va ser acceptada. I pel que fa al reglament, en vam 
presentar setze, deu de les quals van ser desestimades. 

I valorant la proposta que ens porta avui, veient que és bastant similar a la del passat 
mes de febrer i tenint en compte que s’han estimat algunes de les al·legacions, ja li 
avanço que nosaltres ens abstindrem en el punt. Però, regidora, si avui nosaltres no 
votem a favor és perquè és obvi que discrepem en algunes d’aquestes qüestions del 
reglament, però sobretot també per com s’han fet les coses amb FeM Girona. I aquí sí 
que nosaltres creiem que les coses, doncs, haurien pogut arribar a bon port si 
realment hi hagués hagut voluntat que FeM Girona continués. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Miri, haig de dir que 
veníem amb una sensació de desconfiança per algunes coses que havien anat 
passant a les últimes reunions i la seva intervenció, regidora, tampoc és que ens hagi 
tranquil·litzat de més: no m’han quedat clares algunes de les coses que havíem pactat 
clarament i que en la seva intervenció no han quedat clares. Però ara en parlarem. 

En qualsevol cas, la sensació que ha tingut sempre aquest grup municipal respecte de 
la ràdio és que a on nosaltres vèiem una oportunitat de tenir una ràdio municipal de 
qualitat, plural en mans dels ciutadans i ciutadanes de Girona, vostès hi veien quelcom 
que els feia cert destorb –diguem-ho així–, que es volien treure de sobre amb una 
externalització de 30.000 euros. Aquesta és la sensació que hem tingut des del 
principi. 

Capítol a part, a més a més, que és el que ens va crear a nosaltres un clima de més 
desconfiança, és que decidissin fer un contracte menor d’uns 15.000 euros, perquè la 
quantitat exacta no la sabem, i que això no es comuniqués a ningú. Aquesta manera 
de fer poc transparent, haig de dir que a nosaltres ens va crear, doncs, una 
desconfiança a l’hora d’anar desenvolupant les aportacions que fèiem i els pactes a 
què arribàvem. 
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A nosaltres ens va semblar des del principi aquest un tema seriós i important, i com li 
dic, ens sembla que des del Govern no hi havia la prioritat política de tractar-lo de la 
mateixa manera, i vàrem viure el tancament fa pocs dies de l’emissió des de la ràdio 
que coneixíem, des de FeM, amb certa tristor de no haver assolit allò que tots 
haguéssim volgut, que era una continuïtat almenys fins al mes de desembre, per tenir 
més setmanes de treball. Perquè el que està clar és que si els documents que tenim 
avui, la proposta que han portat vostès avui l’haguéssim tingut setmanes enrere, molt 
probablement no haguéssim arribat a la situació on hem arribat. I crec que aquí sí que 
haurien de fer certa autocrítica. 

S’ha parlat de la quantitat econòmica: és més que evident que per les aportacions no 
només d’aquest grup municipal, sinó de tota l’oposició, la quantitat econòmica que 
vostès hi volien destinar i la que avui ens proposen és molt diferent, i d’això ens 
alegrem; que hi ha un percentatge de gestió directa a través d’un dels estudis del qual 
també ens sentim satisfets; que es contempla certa pluralitat a través dels diferents 
òrgans, com el consell rector i altres òrgans que regiran, doncs, el dia a dia d’aquesta 
ràdio. Però per nosaltres, malgrat que s’han acceptat moltes de les esmenes que hem 
posat sobre la taula i pensem que aquest reglament i aquest establiment de servei 
podrien donar lloc o tindríem l’oportunitat de tenir una ràdio de qualitat i plural, li haig 
de dir que com que no hi veiem la voluntat política i sembla que tampoc han volgut 
concretar massa –i per això li deia que em deixava intranquil·la la seva intervenció, 
regidora– en el pla de programació, que és finalment on veiem si la nostra voluntat o la 
nostra visió de ràdio municipal pública s’acosta o no a la que té l’equip de govern, 
doncs, nosaltres no podrem donar suport a aquesta proposta que ens porten avui. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, donar les gràcies a 
tota la gent que ha esta fent ràdio local en aquesta ciutat i especialment a la gent de 
FeM Girona durant tots aquests anys. 

Amb aquesta proposta que vostès ens plantegen aquí, senyora Planas, comencen a 
rectificar una gestió nefasta de l’últim any polític en el tema de la ràdio municipal. 
Només pot tenir aquest titular pel nostre grup municipal. Una gestió que ens ha portat 
a una pèrdua d’una emissora que funcionava, a no tenir perspectives d’on som i a 
donar, com a mínim durant sis mesos, la ràdio a una empresa que tothom sap que és 
amiga del partit polític d’aquest Govern. 

Però és que, a més, algú ens pot explicar avui en dia com funciona la ràdio –som a dia 
9 de juliol– ara mateix? Que jo sàpiga, hem donat un contracte a una empresa que ara 
mateix no té ni estudi de ràdio, que no té ni micròfons i que es dedica a reemetre 
coses que estan fent a la xarxa. No hi ha programació ni se sap quina serà durant 
aquests sis mesos, la programació. I això només té un responsable, que és el Govern 
del PDeCAT d’aquesta ciutat.  
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Per tant, el que tocaria fer en primer lloc quan vostè ve aquí és ser honesta, ser 
autocrítica i reconèixer que de les seves propostes en els últims mesos no n’ha tirat 
cap endavant, perquè la que tenien l’han esmenat en un 80 per cent, només mantenen 
el fet que s’ha d’externalitzar sí o sí. M’agradaria o m’agrada…, no m’agradaria que 
vostès estiguessin a l’any 81, diguéssim, o com farien ara una nova televisió pública 
en aquest país, perquè entenc que també l’externalitzarien, avui TV3 no existiria des 
del seu plantejament polític. I nosaltres això no ho podem compartir. 

Pel que fa al pla de programació que no ha parlat vostè, bé, és que aquest pla de 
programació l’han fet, sí, els serveis tècnics d’aquesta casa, és cert, hi han treballat, 
però una part substancial del mateix l’ha fet l’oposició –l’ha fet l’oposició: qui proposa 
que siguin les entitats que participin en la ràdio és l’oposició; qui treballa el tema 
gènere és l’oposició; qui proposa que hi hagi més espai per als barris és l’oposició; qui 
proposa que el marc nacional de la ràdio sigui el de Catalunya és l’oposició. Tot això 
són aportacions que hem fet no només el meu grup, sinó altres grups que es troben 
avui aquí. 

Vostès, per tant, el que ens plantegen és un inici de rectificació que nosaltres estàvem 
disposats avui a abstenir-nos, per dir no serem qui bloquejarem l’establiment del 
servei, però el que no m’ha quedat clar en la seva intervenció era un punt que li vam 
dir cabdal divendres, que era si vostès traurien a concurs un 1 + 1 o no. M’ha sembla 
que primer deia que sí i després que deia que no –i després que deia que no. Si vostè 
avui torna a dir que no és així, li criticarem que divendres pactéssim una cosa i avui 
ens ho canviï sense comunicar-ho, i el nostre vot canviarà de l’abstenció al no. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
el tema de la ràdio, dos aspectes: d’una banda, el model d’emissora, és a dir, la 
decisió de l’equip de govern d’externalitzar els serveis, que és una decisió que per 
vostès des del primer dia va ser inamovible, i de l’altra banda, la gestió de com s’ha 
portat el tema. 

I comencem per la gestió: els meus companys ja ho han dit, el Govern ha estat en 
aquest tema erràtic, ha estat moltes vegades desencertat, ha estat espès. Vostès 
mateixos ho han reconegut i ara això que ens fa dubtar que no serà 1 + 1, sinó que 
sembla, doncs, que… Ara ho explicarà? Bé, doncs, és que és molt important per saber 
finalment quin vot decidim, de tenir-ho clar. Vull dir que era un tema que s’havia pactat 
a l’última reunió, penso que va ser divendres passat, fa quatre dies. I, per tant, doncs, 
nosaltres, el nostre vot, jo ho vaig dir molt clarament, venia condicionat per aquest 1 + 
1. Si vostè no ens garanteix aquest 1 + 1, haurem de canviar de tema. 

Bé, la gestió –ho repeteixo–, una gestió que no ha estat bona i que ha portat a la fi de 
FeM Ràdio, la necessitat de fer un contracte menor a mode d’impàs, perquè si no es 
feia aquest contracte, la ràdio s’havia de tancar. Una mala gestió. 
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I pel que fa al model, vostès des del començament –i això sí que els ho hem d’agrair, 
perquè han estat molt clars– han dit que el seu model era el de l’externalització; no és 
el nostre model. I també hem anat veient a mesura que hem anat fent reunions que 
per vostès el servei de ràdio no és prioritari com ho és per nosaltres, i que el Govern 
de la ciutat no està disposat a invertir ni temps ni diners. És a dir, vostès no tenen 
l’ambició com fan altres municipis, que hi destinen temps i diners, de tenir una 
emissora potent i de referència. 

Per què voleu externalitzar? Doncs, això ho dieu molt clarament en el projecte: és 
l’opció més barata i tendiu a l’opció més barata. En segon lloc, sembla que els fa com 
una mena, doncs, de mandra de gestionar el servei directament, perquè segur que és 
més complicat i que porta més feina. I en tercer, perquè vostès consideren el règim 
laboral massa rígid en contra de la gestió de personal més flexible que té 
l’externalització. Però per nosaltres rígid vol dir unes condicions dignes i flexible moltes 
vegades, com vostès saben i com saben els companys periodistes que són aquí 
presents, flexible moltes vegades vol dir precarietat laboral. 

En fi, nosaltres veníem aquí disposats a abstenir-nos, per què? Per responsabilitat i 
perquè, doncs, la ràdio no s’aturi, perquè ens sembla important que una ciutat com 
Girona tingui una ràdio municipal, però sobretot el nostre vot venia condicionat pel 
pacte que vàrem fer divendres passat d’establir que era un 1 + 1. Nosaltres ens 
abstenim, però exigim que per escrit ens diguin que això serà així. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, em sap greu si no s’ha entès la meva 
intervenció, jo el que volia dir era que nosaltres havíem pactat… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No se sent. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): M’acostaré més. Que nosaltres havíem pactat 1 
+ 1 i així ho farem. Però nosaltres sí que hem volgut també advertir que si llavors 
entreguem (...) un concurs d’1 + 1 i, jo què sé, quedés desert, que llavors no sigui que 
diguin: «És que el Govern ha volgut…» No, no, nosaltres en realitat vàrem advertir que 
ens semblava molt poc 1 + 1, però, és veritat, no tenim majoria i, per tant, hem 
d’admetre que no tenim majoria i necessitem el suport per poder passar la ràdio. 
Perquè, en realitat, si nosaltres no ens interessés, doncs, diríem: «Guaita, no ens 
interessa, no volem pactar, no volem l’ajuda de l’oposició, no volem el consens.» I, per 
tant, no és el cas, i per tant, com que volem el màxim consens, vostès saben que en 
les reunions, almenys en totes les que jo he assistit, vostès ens han fet peticions i els 
hem admès la majoria de les peticions. I les que no els hem admès, els hem dit el 
perquè, el perquè s’ha fet d’aquesta manera. Per tant, el pacte és un pacte, així ho 
vàrem dir, així ho farem, però no vol dir que no vulguem deixar constància que 
nosaltres pensem que a vegades pot tenir perill que quedi desert. 
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A mi també em sap greu que s’està focalitzant molt en Televisió de Girona, que són 
uns professionals, i que aquí quasi s’està parlant d’amiguisme, no?, de nosaltres per 
part de Girona. Jo vull llançar una llança a favor de Televisió de Girona i dels seus 
professionals i també de la bona feina que fan al dia a dia, tenint en compte que ara 
durant aquests sis mesos, perquè nosaltres volem continuar fent ràdio, serà Televisió 
de Girona qui ens ho fa. Perquè no hi ha tants de mitjans que ens ho puguin fer, 
Girona no disposa de tants de mitjans per poder-ho fer. Per tant, jo crec que hem de 
ser honestos i dir les coses pel seu nom. 

Quan se m’ha parlat de la part econòmica, bé, diguem les coses pel seu nom: estem 
parlant de…, és veritat que hi va haver una rectificació de la part econòmica (sona el 
senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –ja acabo 
alcaldessa–, estem parlant de 140.000 euros, però també hem de parlar que 60.000 
només és un sol cop. Això ja els ho vàrem dir a vostès. 

I dir que, evidentment, nosaltres el tema de la ràdio ens va entrar de nou, ens ho 
vàrem haver d’estudiar, igual que vostès, i crec que seria honest per part de vostès 
que diguessin que, almenys a les reunions que jo he estat i he assistit, se’ls ha tingut 
en compte, tota l’oposició. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 
passaríem, si de cas, a la votació d’aquesta proposta, en el benentès que serà aquest 
1 + 1. Ho dic perquè alguns portaveus ho han posat de manifest. Perfecte.      

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana – Mes, integrat per 
quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, l’estimació de les al·legacions i 
esmenes respecte al projecte d’establiment de la ràdio municipal i retrotraure les 
actuacions administratives sotmetent a un nou termini d’informació pública. 
 
La Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
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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. 
Abstencions: 
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. 
 
 

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

5. Adhesió com a membre de ple dret de l'Associació de Municipis i Entitats per 
l'Aigua Pública (AMAP). 

Atès que l'aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels 
ecosistemes i, com tal, s'ha de gestionar sota criteris d'interès general i de béns 
comuns. En aquest sentit, les Nacions Unides el juliol de 2010 reconeixien que 
l'aigua és un dret humà. 

Atès que l'abastament d'aigua i el sanejament són serveis bàsic i essencials, i  que 
s'ha de garantir en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu 
subministrament es pugui privar per motius econòmics o socials. 

Atès que aquests serveis bàsics s'han de prestar de forma eficaç, de manera que els 
beneficis d'aquestes activitats retornin a la societat per millorar el servei públic, així 
com la qualitat de l'aigua retornada al medi ambient. 

Atès que, en aquests context, la gestió pública de l'aigua s'ha de considerar com el 
model de gestió que millor s'ajusta a aquestes exigències, amb mecanismes  de 
control social que garanteixen la transparència, la informació, la rendició de comptes i 
la participació ciutadana efectiva. 

Atès que el 31 de gener de 2018 es va constituir l'Associació de Municipis i Entitats 
per a l'Aigua Pública, impulsada pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, 
Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i 
Terrassa, que té per finalitat difondre, promoure i donar suport als municipis que 
vulguin encaminar-se cap a la gestió pública de l'aigua. 
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Atès que s'ha rebut un exemplar dels Estatuts de l'Associació de Municipis i Entitats 
per a l'Aigua Pública per a la seva ratificació per part del Ple Municipal,  de 
conformitat amb allò que estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la  llei  Municipal i de Règim 
Local de Catalunya d'acord amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Atès que les quotes per l'any 2018 dels membres de ple dret, pels municipis es 
correspon amb el 3% anual respecte la població establint els topalls màxim i mínim 
de 18.000 € i 200 € respectivament, i segons consta a l'Institut d'Estadística de 
Catalunya (Idescat) la població del municipi de Girona, en data 1 de gener de 2017, 
és de 99.013 habitants; pel que la quota a satisfer per part de l'Ajuntament de Girona 
per l'any 2018 és de 2.973,09 €. 

Vistos la Disposició Addicional Cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, i els articles 133 a 136 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la  llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, on es preveu la facultat dels ens locals de constituir associacions, d'àmbit 
estatal o autonòmic, per a la protecció i promoció de llurs interessos comuns. 

Vistos els articles 321-1 a 321-6 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, per la qual s'aprova 
el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, que regulen de forma específica la 
naturalesa i constitució de les associacions. 

Per tot això, 

Primer.- Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Girona com a membre de ple dret a 
l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública (AMAP). 

Segon.- Aprovar els Estatuts que regeixen l'esmentada Associació i que consten com 
a annex al present acord. 

Tercer.- Designar a la Sra. Marta Madrenas i Mir, Alcaldessa, com a representant 
titular i al Sr. Eduard Berloso i Ferrer, Tinent d'Alcalde, com a representant substitut 
de la Corporació, en els òrgans de govern de l'Associació que corresponguin. 

Quart.- Donar compte d'aquests acords a l'Associació de Municipis i Entitats per a 
l'Aigua Pública. 

Cinquè.- Aprovar la quota a satisfer per part de l'Ajuntament de Girona per l'any 2018 
d'import 2.973,09 € que es finançarà amb càrrec a la següent partida del pressupost 
municipal  2018 700 17000 46700 Consorcis 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passem al punt número 5 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Avui portem a 
l’aprovació del Ple l’adhesió de la nostra ciutat a l’Associació de Municipis i Entitats per 
l’Aigua Pública. 

Aquest punt, evidentment, tots som conscients que hauria de ser defensat pel 
vicealcalde senyor Berloso, però com que el model de gestió de l’aigua és un dels 
principals reptes que té aquest país, possiblement amb el de l’habitatge, que és un 
repte que ara se’ns planteja complicat i que hem d’abordar. Doncs, el de l’aigua i la 
gestió de l’aigua és també un dels principals reptes que té avui aquest país, i vull 
aprofitar aquest punt per fer certes reflexions sobre aquest tema. 

Primer de tot he d’agrair –veuran per què– la feina del senyor Pau Masramon com a 
representant de l’entitat Aigua és Vida i a tot el seu equip. Però especialment a ell 
perquè això, aquesta adhesió ens la va proposar el mateix senyor Pau Masramon en 
una reunió que vam tenir a l’alcaldia i de seguida vaig agafar-li el guant perquè ens va 
semblar molt adequat. Perquè volem que Girona sigui una ciutat referent en moltes 
coses, ja ho saben, sempre ho estem dient, però també en l’apartat de la gestió i 
també en el de la gestió pública. I per tant, és important estar present en associacions i 
entitats com aquesta, com aquestes que a data d’avui hi ha ciutats que també treballen 
de forma molt seriosa i molt rigorosa com pretenem fer nosaltres i estem ja iniciant 
aquest camí de forma molt ingent. Ciutats com Badalona, Barcelona, Terrassa, 
Sabadell, Cerdanyola del Vallès, el Prat o Santa Coloma de Gramenet, etcètera. 

Creiem que amb la nostra experiència podrem aportar molt a l’associació, així com 
també estem segurs, estem completament segurs que podrem treure molt de profit del 
coneixement que ens aportin municipis com aquests que estan treballant ja també 
intensament com nosaltres aquests tipus de gestió. 

L’aigua, sens dubte –l’aigua, sens dubte–, és un dels béns essencials de la nostra 
societat, és un bé públic essencial. I el dret a tenir un abastament d’altíssima qualitat 
és…, crec que cap dels que estem aquí tenim cap dubte que és un dels objectius de 
qualsevol ciutat que es vulgui considerar progressista. I per tant, és també la nostra. I 
per tant, cal –cal– que gestionem aquest servei de manera molt responsable, 
evidentment, en temes de salut, evidentment, en temes de seguretat, evidentment, 
també en temes econòmics, però sense oblidar també respecte a medi ambient. 

Com a servei bàsic, les administracions públiques, totes nosaltres, també som garants, 
ens hem de constituir garants de vetllar la qualitat de l’aigua al llarg de tot el seu 
procés de subministrament. Hem de gestionar el servei de l’aigua com un bé públic, 
amb tota la seva integritat, de forma absolutament integral, apartat –i això és important 
i així ho entenem el Govern– de dinàmiques que puguin pensar o fer pensar o 
prioritzar en altres beneficis més enllà del que sigui el servei públic. I això és molt 
important. 

A Girona, des de la recuperació de la democràcia aquest és un servei que s’ha ofert –
tots ho sabem– des de l’àmbit privat, i això ha estat així des de l’any 76 fins al 92, que 
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a partir d’aquest moment, des d’aleshores i fins a l’actualitat s’ha fet a través d’una 
entitat, una societat mixta.  

La concessió actual acaba el 2020, i crec que ha arribat el moment de sacsejar aquest 
model –crec que hi coincidirem– a favor d’una gestió pública cent per cent. Volem una 
gestió pública cent per cent. I aprofito aquest Ple per comunicar aquest compromís 
indubtable, ferm de forma pública d’aquest Govern que a partir del 2020 pretenem que 
la gestió de l’aigua a la ciutat serà pública cent per cent. Sempre hem dit que no ens 
agrada treballar amb apriorismes ideològics, que volem treballar amb rigor, amb 
dades, amb experiència, amb responsabilitat. Des de l’octubre, saben vostès que 
estem gestionant Agissa per ordre judicial, però això ens està donant moltíssima 
informació, moltíssimes dades i la forma de com gestionar aquesta empresa. Per això, 
crec que cal fer un pas més enllà, fer pública aquesta decisió, no treballarem per una 
nova concessió ni privada ni semiprivada, sinó que volem treballar per aprovar un 
model completament públic de la gestió de l’aigua. 

Això ho traslladaré, ja n’hem començat a parlar, a Salt i a Sarrià de Ter, és evident, 
compartim Agissa, i per tant, aquests dos anys que ens queden hem d’enfocar la 
concessió amb l’objectiu de treballar i definir aquest canvi perquè quan arribi el 
moment estigui tot perfectament a punt. Mentrestant, continuarem amatents a tots els 
temes judicials respecte a la part privada d’Agissa. 

Vull felicitar el senyor Berloso, que des que va agafar la responsabilitat d’aquest tema, 
doncs, la seva feina ha estat ingent i va en aquesta línia d’exigir responsabilitats. 

I acabo, vull recordar que a vegades no ho tenim present, que va ser aquest Govern 
quan era Carles Puigdemont qui va encarregar les auditories que van iniciar tot aquest 
procés de detecció de les irregularitats i volem continuar fiscalitzant, tal com ho vam 
fer, fiscalitzant al detall, després de tants i tants anys de certa opacitat –permetin-me 
que ho digui així–, doncs, volem remoure tot això. 

Sabem que no som els que hem cridat més, sabem que no som els que n’hem fet 
bandera, però som els que hem treballat amb rigorositat durant tot aquest temps 
perquè puguem arribar a aquest objectiu final que és la gestió pública de l’aigua a la 
nostra ciutat. És complex, és difícil, però entomem aquest repte i creiem que això serà 
el millor per als veïns i veïnes de Girona. 

Moltes gràcies. 

Intervencions? Senyora Veray…   

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): 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): La veritat és que no anava a intervenir, però ja 
m’ha sorprès que vostè agafés la paraula en aquest punt. I després d’escoltar-la ja sí 
que ara veig clar que ja estem en campanya electoral, aquests onze mesos o deu 
mesos que queden suposo que convertirà aquest Ple en això, en anuncis electorals. 
  
Sincerament, miri, d’entrada el model mixt de gestió mixta no és dolent perquè sí: hem 
tingut un problema amb la part privada a la ciutat de Girona, és veritat, crec que tots en 
som conscients, però això no vol dir que el model d’entrada sigui dolent. Vostè aquí ja 
l’ha criminalitzat, per acabar dient «faig un anunci, el 2020 volem gestió pública cent 
per cent». Escolti, em sembla molt bé, però això ho faci en un míting de PDeCAT, no 
com a alcaldessa en un ple de l’Ajuntament. 
 
Ja teníem dubtes, que si realment aquesta associació de municipis i entitats per l’aigua 
pública ben bé què és o si és un altre «xiringuito» que es munten vostès; ara ja veig 
clar el perquè ho porten al Ple. Nosaltres no hi donarem suport, ja li ho avanço: ens 
costa diners i encara no he entès… Perquè a part d’anunciar-nos la seva proposta per 
al 2020, entendre, entendre per a què ens servirà a nosaltres l’associació no ho he 
entès, ni jo ni crec que cap gironí ni cap gironina. El que han entès és que vostè ja ha 
fet una proclama electoral, de programa electoral, que em sembla molt bé, però, com li 
he dit, ho faci en els mítings, no en els plens. 
A més, aquí hi ha un grup, i així de clar ho dic, com és la CUP que defensa el model 
cent per cent públic de l’aigua, de la gestió de l’aigua, cosa que nosaltres no 
compartim i ho saben des de fa molt de temps, i mai ha necessitat estar en una 
associació, ho han pogut defensar sense estar en cap associació. Ara vostè sembla 
que no, que per defensar això hem d’estar en aquesta entitat que ens costa més de 
2.000 euros a l’any i que jo tinc els meus dubtes d’on aniran a parar aquests 2.000 
euros. I coneixent el que fan vostès amb els diners de les diferents associacions i 
entitats, que els acaben fent servir per al procés independentista, sincerament, no 
compti amb el meu vot. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Ens proposen adherir-nos a 
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública i a més és un adhesió que ens 
comporta un cost anual de gairebé 3.000 euros. Nosaltres, alcaldessa, no els hi 
donarem suport, perquè al marge de quina sigui la voluntat del Govern, nosaltres 
creiem que és prescindible formar part d’aquesta associació. 

I em sembla molt bé que tinguin com a finalitat difondre i promoure la gestió 
íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport, doncs, als municipis que vulguin 
encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua. Però és que a dia d’avui, alcaldessa, 
com li deia, nosaltres no veiem necessari formar-ne part. 

Després, alcaldessa, nosaltres tenim dues preguntes. Bé, una d’elles l’hem traslladat 
al vicealcalde aquest matí. Pel que fa a la quota que hauria de pagar aquest 
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Ajuntament en cas que la proposta sortís aprovada, no és correcta, alcaldessa, l’han 
calculat vostès malament. I una segona pregunta, i és per què es fixa una quota anual 
de 2.973 euros si queden cinc mesos per acabar l’any; per tant, per què hauria de 
pagar aquest Ajuntament tot l’any quan queden cinc mesos per acabar l’any. Això és 
una cosa que nosaltres no entenem, alcaldessa. 

Gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Doncs, el nostre grup 
municipal celebra l’adhesió de l’Ajuntament de Girona a aquesta associació de 
municipis i entitats per l’aigua pública.  

L’accés a l’aigua pública és un dret humà i és competència dels ajuntaments prestar 
aquest servei. En els últims anys, com ha dit l’alcaldessa, hi ha hagut una tendència 
dels ajuntaments a recuperar la gestió pública. Aquestes remunicipalitzacions han 
estat impulsades per  partits polítics d’esquerres. Ara bé, més enllà del posicionament 
ideològic, la gestió pública s’ha demostrat que és el millor model de gestió. Tenim 
casos d’èxit de grans ciutats com París; ciutats mitjanes com Mataró i el recent cas de 
Terrassa; altres municipis més petits que igualment han apostat amb èxit per la gestió 
pública, com Ripollet, Montornès del Vallès, Olèrdola, etcètera. 

I celebrem que Girona també emprengui aquest camí cap a la municipalització cent 
per cent de la gestió de l’aigua. 

La gestió pública ha de garantir l’accés universal i assequible sense que a cap família 
se li talli el servei per motius econòmics. I la gestió pública també ha de garantir que 
només i únicament el benefici retorni a la societat i s’inverteixi en les millores en el 
servei de l’aigua per a tothom. Això és d’especialíssim interès a Girona, és important i 
urgent la inversió en instal·lacions a la ciutat de Girona, on segons les dades de 
l’auditori d’Agissa hi ha barris com el de Montjuïc que tenen pèrdues de fins al 60 per 
cent de l’aigua. 

La gestió pública ha de millorar la transparència, la informació, la participació 
ciutadana. Casos com les irregularitats que s’estan investigant en el cas d’Aigües de 
Girona per part del soci privat no han de poder tenir lloc en la gestió pública. 

També volia finalment agrair, felicitar la feina de les entitats i de la plataforma d’Aigua 
és Vida, que van fent la seva feina de gota malaia i que ja havien estat treballant des 
de les entitats per aquesta gestió pública, i van sol·licitar fa mesos l’adhesió de Girona 
a l’AMAP. 

I aprofito també per demanar a l’equip de govern un calendari de reunions a la Taula 
de Seguiment de la Gestió de l’Aigua, ja que des de l’octubre del 17, quan els 
ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter per decisió judicial van agafar la gestió 
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d’Agissa no hi ha hagut cap altra reunió i estaria crec molt positiu que anessin 
informant l’oposició. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres, 
evidentment, hi votarem a favor. Ens alegrem molt que s’estiguin fent passos endavant 
per a aquesta municipalització i el seu compromís. I, concretament, l’adhesió a 
l’AMAP, evidentment, és un pas important. Coincidim, evidentment, amb Pau 
Masramon i amb Aigua és Vida, a qui volem agrair que hagin estat sempre al peu del 
canó en aquest sentit i que hagin defensat contínuament i de manera ferma aquesta 
municipalització. 

També els he de dir, tot i que llavors els molesta que els ho diem, que aquest grup 
municipal concretament ho va demanar el març de 2017. Busquin a l’hemeroteca si no 
s’ho creuen. Per tant, celebrem que hàgim avançat en aquest sentit.  

Però també els recordem que tenim pendents diversos temes a resoldre encara en 
aquest tema. Un és, evidentment, l’informe que ens havien d’haver presentat el març 
de 2018, i es van comprometre a fer-ho en aquest sentit, que encara estem pendents 
de rebre. Ens preocupa per això el control que avui en dia encara estem fent sobre 
Agissa: ens preocupa no tenir cap informació, tota aquesta informació que diu que a 
vostè li està aportant el fet de gestionar Agissa li agrairíem que la compartís, perquè, 
clar, la té vostè, però resulta que amb la resta de grups de l’oposició no la comparteix; 
doncs, li agrairíem que ho fes. Li agrairíem que ho fes perquè ara mateix no sabem, 
doncs, aquesta gestió com s’està portant a terme, no sabem en quin punt està tot 
aquell informe que va fer el secretari en el seu moment de passos a seguir, 
d’informació a recopilar… No sabem en quin punt està. Ni l’estat de les instal·lacions, 
etcètera. I no serà perquè no ho hàgim demanat vegades, eh? –no serà perquè no ho 
hàgim demanat vegades: en públic en el Ple, per escrit, demanant reunions…, de totes 
les maneres possibles, i encara, doncs, estem pendents. 

Per tant, evidentment, endavant amb aquesta adhesió a l’AMAP, però estem realment 
preocupats i demanem, doncs, concrecions en aquests compromisos que avui vostè 
anuncia a nivell d’informació, però també de transparència. Vam demanar que es fes 
també una web informativa o demanem també que es faci un calendari –queda un any 
i mig per a aquest 2020. Per tant, demanem un calendari on realment es concreti quins 
són aquests passos que pensen anar fent. 

I, llavors, no em puc estar de dir-li: és evident que vostès van fer aquestes auditories, 
però també és evident que si estem avui aquí és perquè vostès van votar una pròrroga 
el 2012 que ens ha portat a on som, si no potser estaríem en un altre context. I també 
que si bé és veritat que van fer les auditories, també és veritat que després les 
mirades cap a un altre costat i les dilacions van ser continuades. I que si avui estem 
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gestionant públicament l’aigua des d’aquest Ajuntament és perquè la CUP, aquest 
grup municipal se la va jugar, se la va jugar i va posar una denúncia. I no és cridar, no; 
és fer –és fer. Nosaltres ens la vam jugar i per això avui tenim tota aquesta informació 
que vostè diu que tenen i per això avui estem gestionant de manera pública l’aigua. 

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 
grup s’alegra d’aquesta adhesió. Aquesta és una proposta que la plataforma Aigua és 
Vida ha plantejat a les reunions que ha tingut amb l’equip de govern i que des de la 
plataforma, doncs, s’han valorat positivament, perquè aquest anunci que s’ha fet avui 
públicament s’havia anunciat en aquesta reunions, aquestes trobades amb la 
plataforma Aigua és Vida. I, per tant, el compromís d’avançar cap a la gestió pública 
de l’aigua, doncs, sembla que es va concretant, es va concretant com a mínim amb 
compromisos polítics, però ens agradaria també que es concretés amb un pla de 
treball, amb un calendari, amb una informació, que entenem que una part d’aquesta 
informació està subjecta a una causa judicial, però que n’hi ha una altra que no i que, 
per tant, segurament per un tema de transparència aniria bé que es posés sobre la 
taula i que, per tant, es compartís amb la resta de grups. 

Hem vist com amb el tema de la ràdio el treball amb l’oposició ha sigut favorable i 
positiu perquè ha introduït noves clàusules, noves mesures que permetran disposar 
d’un bon servei públic. I en el tema de l’aigua, creiem que també pot ser així. 

Formar part d’aquesta associació ens pot aportar informació de municipis que són 
pioners, que avancen en aquest tema; ens pot aportar informació, doncs, de tipus 
tècnic, de tipus per donar seguretat jurídica a un pas que no serà fàcil, que entenem 
que la part privada, evidentment, lluitarà i, per tant, recorrerà amb molta probabilitat i, 
per tant, ens cal aquesta seguretat jurídica. També la viabilitat econòmica d’aquesta 
mesura. Difícilment la població entendria que una gestió pública i directa de l’aigua 
acabés repercutint en un increment dels costos, i per tant, ens cal treballar perquè això 
no sigui d’aquesta manera. Però sobretot el que ens sembla més important és avançar 
en un tema que nosaltres trobem cabdal i la plataforma Aigua és Vida també, i crec 
que ho ha reiterat en diverses ocasions, que és la governança. És a dir, per si sol un 
model de gestió no assegura re, tenim empreses com Trargisa, per exemple, que hem 
trobat, hem coincidit que no han estat un exemple de bona gestió i, per tant, que tenen 
algunes irregularitats, diguem-n’hi com vulguem. Per tant, que el sol fet de ser de 
model de gestió pública no en garanteix la seva eficient gestió. Nosaltres creiem que, 
evidentment, aquest és el model a seguir; n’hi ha d’altres, és veritat, coneixem 
exemples de cooperatives, per exemple, que tot i ser un model de gestió privada 
garanteixen una governança i una transparència pública. 

El nostre model és el de la gestió pública, creiem que és un bon anunci. Ens agradaria 
que això es concretés, doncs, més enllà de la voluntat expressada públicament en 
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aquestes reunions de la Taula de Municipalització de l’Aigua. I que, per tant, tot això 
avanci amb els terminis necessaris, perquè és un tema d’una gran envergadura, falten 
dos anys, és un tema que hem anat recordant en aquest Ple, doncs, que se’ns anava 
tirant el temps a sobre. Entenem la complexitat, però ens cal avançar amb prou 
garanties cap a aquest model que tots anhelem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Veray, 
home, dir el tema de quin model de gestió de l’aigua, doncs, no és un tema que afecta 
els veïns i les veïnes de Girona i que no és un tema rellevant i un repte de país, doncs, 
em sembla que no ha estat encertat, perquè crec que sí que afecta els veïns i les 
veïnes i, precisament, és molt important, un repte importantíssim, i he dit així com 
l’habitatge o d’altres tres o quatre que poden ser determinants en aquest proper 
mandat i tot aquest temps que ara ens ve. 

Senyora Pujola, no és prescindible formar part d’aquesta associació, perquè cal 
sempre quan vols evolucionar i fer canvis, doncs, trobar espais, llocs on puguis 
participar en les reflexions, participar a percebre més informació, participar a veure 
bones pràctiques o models d’èxit o models de fracassos, perquè també n’hi ha que no 
han funcionat. I, per tant, jo crec que tractant-se d’un bé públic essencial, amb una 
transcendència econòmica que tots som conscients que és absolutament ingent per a 
tots els ciutadans i ciutadanes de Girona, parlar que 3.000 euros per poder, doncs, 
conèixer millor com enfocar aquesta gestió pública de l’aigua per a la ciutat de Girona 
que això sembli massa, jo li he de dir que no m’ho sembla en absolut. 

Té raó, per altra banda, que és cert que ens ha fet notar al matí que hi havia un error 
de tres euros perquè hi ha hagut un càlcul erroni que s’ha multiplicat malament el 
nombre d’habitants. Bé, té raó i ho rectificarem. 

És cert que hem de treballar ara a programar o calendaritzar quins seran els passos 
següents; ja ho hem iniciat i, per tant, estem cent per cent d’acord que ha de ser així. 
Així mateix, també ens vam comprometre amb Aigua és Vida, els ho vam dir així. En 
aquesta reunió que ells ens van proposar que forméssim part d’aquesta associació 
nosaltres vam dir: «Estem treballant en aquesta calendarització i em sembla molt 
encertada aquesta proposta que fan, perquè nosaltres hi coincidim cent per cent.»  

El que sí és que, escolti, senyora Pèlach, guaiti, sempre ens volen fer confondre i aquí 
del que estem parlant de rigor i de discreció que és com entenem nosaltres que s’han 
de fer les coses: de mica en mica i ben fetes. I nosaltres no anem amb estridències i 
nosaltres no fem les grans proclames i nosaltres no volem anar sense finesa, i per 
això, nosaltres no anem de bones a primeres a presentar querelles, sinó que volem fer 
les coses ben fetes. I, escolti, la prova –la prova– és que l’Ajuntament de Girona és 
acusació particular. I ho és i la prova és que ho som i que ho hem volgut ser. I aquesta 
és una decisió presa volgudament, no perquè ens hi hem vist obligats per res; és una 
decisió volguda i tot ha sigut en el seu moment precís, quan s’ha cregut adequat dur 
els passos que s’han de fer. Jo no l’hi accepto, vull dir, vostès seguiran demanant, 
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doncs, estridències i, bé, actuar així i nosaltres seguirem treballant amb rigor, amb 
discreció i fent les coses ben fetes. I aquesta és la diferència. 

Moltes gràcies. 

(Tall en l’enregistrament.)  

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, l’abstenció del Grup Municipal del Partit Popular, integrat per un 
membre, i el vot en contra del Grup Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, 
l’adhesió de l’Ajuntament de Girona com a membre de ple dret a l’Associació de 
Municipis i Entitats per l’Aigua Pública. 

 
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 
Vots en contra: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Abstenció: 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

6. Creació de la Taula de Salut de Girona. 

L'Ajuntament de Girona, amb l'objectiu d'incorporar la perspectiva de salut en la seva 
agenda local, ha elaborat el Pla Local de Salut, que es concep com el resultat d'un 
procés d'elaboració interdisciplinar i interdepartamental, i vol constituir-se en el 
document marc que prioritzi, ordeni i planifiqui les accions en l'àmbit de la salut local 
tant pel que fa a la promoció i protecció de la salut, com a la salut pública i 
comunitària. 
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La Taula de Salut es proposa com una estructura  orgànica encarregada de  vetllar  i 
garantir el desplegament transversal i en xarxa  del Pla Local de Salut,  per tal 
d'iniciar el procés de priorització de les accions objecte d'implementació i  la seva 
calendarització. 

Aquesta Taula estarà formada tant per representants dels grups municipals com per 
representants de les entitats i institucions que treballen en aquest àmbit. També en 
formaran part tècnics municipals relacionats amb la matèria. Es planteja com una 
plataforma estable de treball, debat i proposta, en temes referents a la salut. 

Funcions de la Taula de Salut de la Ciutat de Girona: 

1. Exercir la funció assessora davant l'Ajuntament i altres estaments que ho 
requereixin. 

2. Demanar informació sobre qualsevol matèria que afecti el seu camp 
d'actuació i elevar informes, dictàmens i propostes, que tindran rang de recomanació, 
sobre qüestions relacionades amb les seves finalitats. 

3. Prioritzar les accions descrites en el Pla Local de Salut i els recursos necessaris 
per dur-los a terme, amb l'objectiu de traslladar les directius estratègiques del Pla 
Local de Salut a la realitat local. 

4. Garantir les funcions d'avaluació i seguiment durant el procés de desplegament. 

La Taula de Salut de Girona tindrà la següent composició: 

- Una persona representant de cada grup municipal 

- Una persona representant del Servei de Promoció de la Salut 

- Una persona representant de l'àrea de Sostenibilitat 

- Una persona representant de Serveis Socials 

- Una persona representant Centre Salut Mental Adults 

- Una persona representant de la Facultat de Medicina de la UdG 

- Una persona representant de la Facultat d' Infermeria  de la UdG 

- Una persona representant de la càtedra de Promoció de Salut de la UdG 

- Una persona representant del DIPSALUT 

- Dues persones representants del departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 
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Així mateix, en cas que els membres de la taula ho aprovin es podrà convidar a 
participar a altres entitats que per raó del tema a tractar, en un moment donat, es 
consideri necessària la seva assistència. 

Els membres que hagin de formar part de la Taula de Salut en representació de 
l'Ajuntament de Girona seran designats mitjançant acord pres en el Ple del cartipàs. 

Pel que fa a la seva organització, per al seu correcte funcionament, la Taula de Salut 
estarà formada per: 

a) L'alcalde o alcaldessa de Girona, que en serà el president/a. 

b) El regidor o regidora de l'àrea amb la competència en salut, que en serà el 
vicepresident/a. 

c) Els representants anteriorment esmentats 

d) Serà secretari/a qui nomeni la Presidència, que actuarà amb veu i sense vot 
si no fos cap dels anteriors membres. 

La Taula de Salut es reunirà amb una periodicitat trimestral de forma ordinària, amb 
un ordre del dia previ pactat per tots els seus membres i en caràcter extraordinari 
sempre que es detecti una situació que ho requereixi i d'acord amb la Presidència o 
un terç del nombre total dels seus membres ho sol·licitin. 

El president/a de la Taula serà la persona encarregada de convocar, presidir i aixecar 
totes les reunions. En la secretaria recaurà la funció d'aixecar acta de totes les 
reunions que tinguin lloc. 

Atesa la següent normativa reguladora d'aplicació: 

- Articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

- Articles 59 i 60 de la Llei 8/1987 de 15 d'abril de règim local de Catalunya. 

Primer - Aprovar la creació de la Taula de Salut de Girona en els termes que figuren 
en la part expositiva. 

Segon - Nomenar els membres de la Taula de salut de Girona que en formaran part: 

En representació de cada grup municipal:  

De CiU, senyora Eva Palau 

D'ERC-MES-AM, senyor Martí Terres 

De CUP-Crida per Girona, senyora Laia Pèlach 
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De PPC, senyora Concepció Veray 

De Ciutadans, senyora Míriam Pujola 

Grup Municipal PSC-CP, senyora Sílvia Paneque 

- Una persona representant del Servei de Promoció de la Salut 

- Una persona representant de l'àrea de Sostenibilitat 

- Una persona representant de Serveis Socials 

- Una persona representant Centre Salut Mental Adults 

- Una persona representant de la Facultat de Medicina de la UdG 

- Una persona representant de la Facultat d' Infermeria  de la UdG 

- Una persona representant de la càtedra de Promoció de Salut de la UdG 

- Una persona representant del DIPSALUT 

- Dues persones representants del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Ara passem al punt número 6 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta la regidora Eva Palau. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquest punt és el que 
proposem o demano recolzament per tal de crear la Taula de Salut de la ciutat de 
Girona a conseqüència o després que es va presentar el Pla de salut, que és un 
informe totalment de caire tècnic, on a partir de l’anàlisi de diferents dades de l’estudi 
de diferents professionals que es van implicar en ella, doncs, va sortir un conjunt de 
propostes, més de vuitanta propostes d’actuació. Però entenem que ara s’ha de 
constituir la taula de Salut per tal que des d’allà un punt de vista molt més polític i amb 
un caire molt més polític decidim quines d’aquelles propostes hem de prioritzar per 
actuar amb més urgència o amb menys per tal de garantir el nivell de salut des del 
punt de vista de promoció i prevenció de la salut de la nostra ciutat. Per tant, aquesta 
Taula de Salut estaria formada, com ja vostès tots saben, per un representant de cada 
grup municipal, que ja han manifestat, doncs, cadascú de vostès qui serà; també hi 
haurà representants, lògicament, del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya, del DipSalut i hem entès que d’alguna de les àrees de l’Ajuntament que 
d’una manera més o menys directa poden estar afectades en les decisions que es 
prenguin en aquesta taula, i també de representants de la part més universitària com 
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és la universitat, facultat, òbviament, de medecina, la facultat d’infermeria i la càtedra 
de salut de la universitat. 

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

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. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres donarem suport 
a aquesta proposta perquè perseguim el mateix doble objectiu que vostè ha exposat, 
que és, per un costat, promoure la salut pública i comunitària i, en paral·lel, fer un 
seguiment del desplegament del Pla local de salut. 
Però pensem també, i ho dic com una aportació, perquè de la mateixa manera que ens 
van enviar el Pla local de salut, la composició de la taula, almenys a nosaltres, o la 
proposta no ens havia arribat prèviament a les comissions informatives i, doncs, ho 
faig ara. Pensem que cal comptar amb tots els actors que tenen a veure amb la salut 
entesa més enllà de l’absència de malalties, sinó com a benestar físic, mental, social, 
sexual i mediambiental. I en aquest sentit, trobem a faltar alguns actors com podria 
ser, per exemple, (...), LGTBI, alguns consells municipals de gènere o gent gran, 
cossos de seguretat, ensenyament, joventut… En fi, que des del nostre punt de vista 
pensem que si entenem la salut com a lloc comunitari, no només com l’absència de 
malalties, seria bo anar-los incorporant. I aquesta seria la nostra proposta per a 
aquesta nova taula que es crea. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres, evidentment, votarem 
a favor de la Taula de Salut, és una iniciativa que ens sembla bona i, per tant, hi 
votarem a favor. Ara, ja li direm que, i li ho hem transmès, si el guió d’aquesta Taula de 
Salut ha de ser el Pla de salut que van plantejar, anem malament –anem malament. Ja 
vam fer arribar valoracions a la seva àrea del mateix, valoracions que no s’han tingut 
en compte. Un pla de salut en què ens vam gastar 18.000 euros. Vostè diu que és de 
caire tècnic, doncs, aquest tècnic, aquesta empresa que el va realitzar no té cap 
coneixement específic en temes de salut: era una empresa que, de fet, fa uns mesos 
ens assessorava en temes de segregació escolar i, en canvi, ara ens està assessorant 
sobre salut. Si aquest és el caire tècnic, a mi em preocupa sincerament. 

I la feina i el resultat, jo crec que ho demostren, perquè realment no s’ho valen els 
18.000 euros: hi ha mancances en la diagnosi, la qualitativa que esmenten ni existeix; 
es basa en dos documents que no diu ni d’on surten. És un conjunt de dades, però no 
hi ha pràcticament anàlisi ni conclusions. Una diagnosi que, evidentment, és molt poc 
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útil per després definir el pla d’acció, un pla d’acció que, sí, d’acord, amb les línies 
estratègiques i els objectius generals hi podem estar d’acord, però la seva concreció 
és pèssima. I no entraré en detalls, perquè ja els hi vam fer arribar en el seu moment. 
Només és un recull d’accions, però, en canvi, no es concreta ni com es desenvoluparà, 
un cronograma, quins són els responsables, quin és el pressupost.  

Tot ens fa pensar que aquest Pla de salut és només una declaració d’intencions. I si 
això ha de ser el guió d’aquesta Taula de Salut, doncs, la veritat és que no anem bé –
no anem bé.  

De la mateixa manera que tampoc es concreta ni com es farà el seguiment ni 
l’avaluació, pràcticament, d’aquest Pla de Salut. Si això és el que ha de fer aquesta 
Taula de Salut, doncs, la veritat, després de pagar 18.000 euros, esperaríem que fos 
una mica més concret tot plegat. 

Per tant, realment ens decep i ens preocupa que aquest sigui el punt de partida 
d’aquesta Taula de Salut. Endavant, evidentment, amb la Taula de Salut, però no, 
gens, amb el Pla de Salut que ens plantegen. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre vot 
serà favorable. Entenem, doncs, que un ajuntament té competències en promoció de 
la salut i en salut pública i, per tant, és pertinent que es plantegi d’emprendre mesures 
en aquest sector. 

Entenem que el Pla local de salut fa un enfocament de caràcter comunitari, té en 
compte, doncs, aspectes que tenen a veure no només amb els estrictament de salut 
mèdica, per dir-ho així, sinó que abasta àmbits que tenen a veure, doncs, amb la salut 
ambiental, amb aspectes socials. 

Sí que és cert que ens semblava, doncs, que el debat sobre el Pla local de salut seria 
previ a la constitució de la taula, tal com esmenta el mateix pla, que parla, doncs, 
d’aprovació en el Ple i, per tant, l’aprovació de la taula, per dir-ho així, s’ha avançat al 
debat que hauríem d’haver tingut sobre el Pla local de salut, en el qual també ens 
hagués agradat poder debatre aquí públicament sobre aquest model. 

En qualsevol cas, ens sembla bé aquest enfocament, que també segurament 
comparteixo les reflexions de la regidora Paneque en el sentit que potser estaria bé 
també donar-hi aquest caràcter més comunitari, per tant, tenir en compte aquests 
aspectes que tenen a veure amb la salut ambiental i social. En el Pla local de salut es 
parla d’habitatge, es parla de qualitat de vida, dels nivells socioeconòmics, de temes, 
doncs, que tenen a veure amb la qualitat ambiental. Per tant, que tot això es veiés 
reflectit a la taula sense crear, doncs, una taula excessivament gran i que no sigui 
operativa, no? Però sí que d’alguna manera tots aquests aspectes també hi puguin ser 
plantejats. 
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El nostre grup ja en el seu moment va plantejar la creació d’una taula de salut mental –
l’altre dia en parlàvem–, ens semblava que era bo de mantenir-la separada, perquè el 
persegueix justament la Taula de Salut Mental és la visualització d’unes malalties que 
estan estigmatitzades i que, per tant, el que els convé és normalitzar-les. Però sí que 
és veritat que alhora hauria de tenir una coordinació amb la Taula de Salut Mental, 
segurament hi coincidiran alguns dels seus membres. I, per tant, creiem que tot això 
s’haurà d’articular en aquesta taula. 

En qualsevol cas, com us deia, doncs, el nostre vot és favorable per tal que aquest 
punt de partida pugui avançar en la bona línia. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Palau no sé si vol fer alguna reflexió… 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Només dir a la senyora Paneque que pensava o tenia 
entès, i si no ha sigut així, doncs, demano disculpes, que s’havia enviat un email amb 
la composició de tota la Taula de Salut. Doncs, si no és així demano disculpes. 

L’hem fet més de mida més reduïda, però si llegeixen ben bé a on es contempla, 
evidentment que convidarem aquells actors que en cada moment del debat creiem que 
siguin més importants. Però no hem considerat, per tal que fos més operativa, per 
començar amb aquestes persones que formaran part representant cadascú aquí (...) 
seria prou. 

I a la senyora Pèlach, que si fos una declaració d’intencions possiblement no faríem 
aquest pas de crear la Taula de Salut. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, passem, 
si els sembla, 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 creació de la Taula de Salut de Girona en els termes que figuren en la 
part expositiva. 

 
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 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
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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. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7. Aprovar la cessió d'ús i adscripció del béns patrimonials, Locals de la Ronda 
Pedret núm. 2 de Girona i de l'habitatge situat al C/ Montjuïc 4, casa B de 
Girona, al Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa NIF 
P1700061C. 

Vista la proposta efectuada en l'informe de 16 de juny de 2017 del cap de secció de 
Centre Cívics de l'Ajuntament de Girona que diu: 

"El Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials  La  Sopa  té  necessitats d'espai 
de magatzem per aliments, així com per mobiliari per atendre situacions 
d'emergència. 

Actualment i des de fa anys, té llogats uns magatzems externs ja que en el  centre 
no hi ha espai suficient. 

A partir del moment en que el Centre de Distribució d'Aliments ha deixat els  locals 
de la Ronda Pedret 2, considerem oportú i necessari fer la cessió d'us al consorci per 
poder utilitzar aquests locals per les necessitats del centre d'acolliment" 

Vista la proposta efectuada en l'informe de 19 de juny de 2017 del cap de secció de 
Centre Cívics de l'Ajuntament de Girona que diu: 

"El centre d'acolliment i serveis socials la Sopa treballa en diverses modalitats 
d'atenció social per la reinserció de les persones sense llar. Una de les  modalitats és  
els habitatges d'inserció. 

Son habitatges destinats a persones que ja han fet un pla de treball en el centre 
d'acolliment i estan en disposició de poder viure de forma més autònoma en 
habitatges amb certa tutela. 

Aquests habitatges, la Sopa els aconsegueix principalment de la Fundació  Tomàs  
de  Lorenzana  i  de  l'Ajuntament  de  Girona.  Actualment  disposa  de 3 habitatges 
que suposen 12 places. 
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Considerant la necessitat d'habitatges per inclusió social que té la ciutat i atenent que 
l'Ajuntament ara disposa d'un habitatge de propietat municipal idoni per poder-hi 
adreçar persones sense llar que ja han fet un procés de reinserció" 

Atès que el Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa,  es constitueix 
com a una entitat jurídica pública, de naturalesa institucional i de base associativa, 
dotada de personalitat jurídica plena i independent de cadascun dels seus membres 
per a la consecució de la seva finalitat. 

L'àmbit territorial del Consorci és el de les entitats locals que participen en el 
Consorci, amb especial atenció a l'àrea urbana de Girona, entre les quals figura 
l'Ajuntament de Girona. El Consorci a la seva vegada, figura adscrit a l'Ajuntament de 
Girona. 

D'acord amb el que disposa l'article 3 dels seus estatuts, el Consorci té, en  termes 
generals, la finalitat de prestar serveis de caràcter social i assistencial a la població 
sense sostre, mancada d'habitatge o en situació de pobresa severa o exclusió, en la 
forma i els termes que en cada moment consideri necessari i adient la Junta General. 

També és finalitat del Consorci l'estudi de necessitats quant a la població i als serveis 
de caràcter i naturalesa similar, i fomentar la conscienciació de la  població en 
general en relació amb aquest àmbit d'intervenció social. 

D'acord amb l'article 15.4 dels seus Estatuts: 

"Es consideren patrimoni adscrit aquells béns que qualsevol entitat pública posi a 
disposició del Consorci, reservant-se la propietat, sens perjudici que el Consorci 
pugui utilitzar-los. Es consideren patrimoni cedit els béns, la propietat i l'ús d'aquests 
que pertanyen al Consorci, per haver estat cedits per qualsevol entitat pública o 
persona privada. 

Es consideren patrimoni adquirit els béns de titularitat consorcial aconseguits a títol 
onerós o lucratiu. 

En cas de dissolució, el patrimoni adscrit no es computa, sinó que es reverteix a 
l'entitat cedent, i es fa el mateix amb el patrimoni cedit i la part no disposada. La resta 
del patrimoni es considera actiu a repartir." 

Vist que en l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament de Girona hi  figuren inclosos i 
es descriuen la classe i la condició dels béns que es proposa adscriure en els 
informes del Cap de Centres Cívics de 16 i 19 de juny de 2017: 

Bé núm. 10282. Naturalesa Patrimonial, Patrimoni municipal de sòl i d'habitatge 
(PMSH) Local 1 Ronda Pedret núm. 2. 

Bé núm. 14982 Naturalesa Patrimonial, Patrimoni municipal de sòl i d'habitatge 
(PMSH) Local 2  Ronda Pedret núm. 2. 
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Bé núm. 16525 Naturalesa Patrimonial, Patrimoni municipal de sòl i d'habitatge 
(PMSH) Local 3  Ronda Pedret núm. 2. 

Bé núm. 10242. Naturalesa Patrimonial. Habitatge c/ Montjuïc 4, casa B. 

D'acord amb l'article 321 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, constitueixen el patrimoni del 
consorci els béns de domini públic i els patrimonials que els ens associats adscriguin 
al consorci per al compliment dels fins d'aquest conserven la qualificació originària. 

Vist el Decret d'Alcaldia de 20 de desembre de 2017 mitjançant el qual es va incoar 
expedient per a la cessió d'ús i adscripció dels béns municipals patrimonials (locals 
de la Ronda Pedret núm. 2 i habitatge situat al c/ Montjuïc 4, porta 2a) al Consorci 
Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa NIF P1700061C, per atendre les 
necessitats de magatzem i altres utilitats que la instal·lació permeti i com habitatge 
d'inclusió per persones sense llar, respectivament, com a conseqüència de la 
proposta de l'Àrea d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat de 
l'Ajuntament de Girona de 16 i 19 de  juny de 2017; i es va disposar que, per part dels 
Serveis Tècnics municipals, s'emeti la valoració tècnica dels anteriors béns 
patrimonials; i que per part de l'Oficina Municipal d'Habitatge emeti la seva 
conformitat a la cessió d'ús al Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa 
atès que per Decret d'Alcaldia de 23 de maig de 2012 es disposa la gestió en favor 
de l'Oficina Municipal d'Habitatge. 

Vist l'informe de l'Oficina Municipal d'habitatge de 2 de gener de 2018 sobre la 
conformitat d'aquesta adscripció/assignació al Consorci  dels béns de la Sopa  que 
estaven assignats a l'Oficina Municipal d'habitatge per Decret d'Alcaldia de  23 de 
maig de 2012. 

Vist el comunicat intern de 3 de gener de 2018 mitjançant el qual es demanava 
valoració  tècnica dels anteriors béns patrimonials. 

Vista la vigent valoració  tècnica dels béns que es proposen adscriure d'acord  amb 
les dades del cadastre: 

RONDA PEDRET, 2 LOCAL 1, FINCA CADASTRAL 5589702DG8458H0001YL 
16m2   4.207,51 € 

RONDA PEDRET, 2 LOCAL 2, FINCA CADASTRAL 5589702DG8458H0002UB 
15m2   4.883,70 € 

RONDA PEDRET, 2 LOCAL 3, FINCA CADASTRAL 5589702DG8458H0003IZ 16m2   
4.207,51 € 

HABITATGE MONTJUÏC, 4 PORTA B , FINCA CADASTRAL 
5888502DG8458H0001GL 70M2 25.280,64M2 
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Segons l'article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d'octubre en cas de contractació directa, caldrà la prèvia submissió 
de la proposta a informació pública durant un termini de vint  dies abans que el Ple de   
l'Ajuntament de Girona aprovi la cessió d'ús en precari/adscripció al Consorci Centre 
d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa NIF P1700061C 

Vist el Decret de 3 de abril de 2018 mitjançant el qual es va disposar: "SOTMETRE a 
informació pública, d'acord amb l'article 75.3 Decret 336/1988, de 17 d'octubre 
mitjançant el qual s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals, durant un 
termini de vint dies hàbils la proposta d'adscripció del béns patrimonials, Locals de la 
Ronda Pedret núm. 2 de Girona i de l'habitatge situat  al C/ Montjuïc 4, casa B de 
Girona, al Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa  NIF P1700061C" 

Vistos els anuncis d'informació pública efectuats a l'e-tauler del 25 d'abril al 25 de 
maig de 2018 (ambdós inclosos), BOP núm. 3465 el dia 25 d'abril de 2018 i en el 
Diari de Girona i en el Punt Avui el dia 27 d'abril de 2018. 

Atès que no s'han produït al·legacions ni reclamacions durant la informació pública 
segons certificat del secretari general de l'Ajuntament de Girona de 5 de juny 2018. 

Als tractar-se els tres locals de Ronda Pedret, 2 de béns patrimonials del Patrimoni 
Municipal del sòl i d'habitatge, han de destinar-se a alguna de les finalitats que 
estableix l'article 160.5 Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. 

En aquest cas i vistes les finalitats que disposen els Estatuts del Consorci Centre 
d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa, s'enquadraren dins les finalitats de  l'article 
160.5 a) i b) del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova  el Text refós 
de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, és a dir, a preveure, posar en marxa i desplegar, 
tècnicament i econòmicament, l'expansió de les poblacions i  la millora de la qualitat 
de vida; i fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat, 
respectivament. 

En la instrucció de l'expedient cal informe preceptiu de la Secretaria General de 
l'Ajuntament de Girona, ja que per a l'adopció de l'acord plenari és necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, 
segons l'article  47.2ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de  les bases del 
règim local, i l'article 114.3.n) Decret Legislatiu 2/2003, de  28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, atès que es 
tracte d'una cessió gratuïta d'un bé patrimonial en relació amb els articles 179.2 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; 3.3b) del Reial Decret 128/2018, de 16 de 
març, regulador del règim jurídic dels funcionaris de l'administració local amb 
habilitació de caràcter nacional i del punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 
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Capítol II del Títol III del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d'octubre 

Art. 160.5 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei d'Urbanisme de Catalunya. 

Art. 122.5 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Art. 321 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

Article 80.3 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre de 2015, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

Article 47.2ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

Articles 114.3.n) i 179.2 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

Article 3.3b) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, regulador del  règim jurídic 
dels funcionaris de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional 

Punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 

Primer - APROVAR la cessió d'ús i adscripció al Consorci Centre d'Acolliment i 
Serveis Socials La Sopa, amb NIF P1700061C, dels béns patrimonials corresponent 
als locals 1, 2 i 3 de la Ronda Pedret, número 2 de Girona, per tal d'atendre les 
necessitats de magatzem i altres utilitats que la instal·lació permeti. Figuren inscrits 
en l'inventari municipal amb els números de bé 10282, 14982 i 16525 respectivament 
i amb la classificació de béns patrimonials del Patrimoni Municipal del Sól i 
l'Habitatge. 

La valoració  dels béns d'acord amb les vigents dades del cadastre és la següent: 

-Ronda Pedret, 2 - local 1, finca cadastral 5589702DG8458H0001YL, 16 m2, 
4.207,51 € 

-Ronda Pedret, 2 - local 2, finca cadastral 5589702DG8458H0002UB, 15 m2, 
4.883,70 € 

-Ronda Pedret, 2 - local 3, finca cadastral 5589702DG8458H0003IZ, 16 m2, 4.207,51 
€ 

Els manteniments imputables a l'ús dels immobles aniran a càrrec del Consorci La 
Sopa i els manteniments imputables a la propietat aniran a càrrec de l'Ajuntament de 
Girona. 
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Segon - Aprovar la cessió d'ús i adscripció al Consorci Centre d'Acolliment i Serveis 
Socials La Sopa, amb NIF P1700061C, del bé patrimonial corresponent a l'habitatge 
situat al c/ Montjuic, número 4, casa B de Girona, per tal de destinar-lo a habitatge 
d'inclusió per persones sense llar. Figura inscrit en l'inventari municipal  amb  el  
número  10242  i  amb  la  classificació  de  bé  del  Patrimoni Municipal del Sol i 
l'Habitatge. 

La valoració del bé d'acord amb les vigents dades del cadastre, finca 
5888502DG8458H0001GL, 70 m2, és 25.280,64 €. 

Els manteniments imputables a l'ús de l'immoble aniran a càrrec del Consorci La 
Sopa i els manteniments imputables a la propietat aniran a càrrec de  l'Ajuntament de 
Girona. 

Tercer - Aquestes cessions d'ús i adscripció estan subjectes plenament al què 
disposen els articles 75 i 76 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, i a l'article 160.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya pel que fa 
als béns del patrimoni municipal del sol i l'habitatge. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem ara a la Comissió 
Informativa d’Hisenda i Règim Interior, el punt número 7 de l’ordre del dia. Senyor 
secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 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. Vist l’informe que 
s’ha emès pel cap de secció dels centres cívics de l’Ajuntament de Girona que ens diu 
que el consorci del centre d’acolliment i serveis socials de La Sopa té unes necessitats 
d’espai de magatzem d’aliments, així com per a mobiliari per atendre situacions 
d’emergència, com vostès saben el centre d’acolliment La Sopa i Serveis Socials 
treballen diverses modalitats d’atenció social per a la reinserció de les persones sense 
llar, i una de les modalitats és la d’habitatge d’inserció. 
Són habitatges destinats a persones que ja han fet un pla de treball en el centre 
d’acolliment i estan a disposició de poder viure de forma autònoma en habitatges amb 
certa tutela. I, per tant, la proposta que aprovem és, tal com ha dit el secretari, aprovar 
la cessió d’adscripció al consorci de serveis socials de La Sopa corresponent a tres 
locals de la ronda Pedret, número 2, de Girona, per atendre aquestes necessitats que 
he dit de magatzem i d’utilitats d’instal·lacions que siguin necessàries, i també 
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l’habitatge del carrer Montjuïc, número 4, la casa B, per tal de destinar-lo a habitatge 
d’inclusió per a les persones sense llar.  

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Evidentment, el meu grup 
donarà suport a aquest punt. Però, no obstant, nosaltres volem posar en qüestió el fet 
que hagi passat més d’un any des que es van efectuar les propostes de cessió d’ús 
dels locals i el Ple d’avui. O sigui, perquè ens estranya que s’hagi tardat més d’un any 
a portar aquest punt al plenari, malgrat que els informes que proposen la cessió dels 
locals i de l’habitatge abans esmentats són del 15 i del 16 de juny de 2017, que, a més 
a més, tenen el vistiplau de la regidora Paneque, que llavors era la regidora 
encarregada. I no es va incoar l’expedient per fer efectiva la cessió fins el 20 de 
desembre del 2017, que és sis mesos després. I avui, set mesos més tard se sotmet a 
debat i a l’aprovació d’aquest punt.  

A nosaltres ens sembla estrany, regidora, però, com ja li he dit, nosaltres votarem a 
favor. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, nosaltres també donarem suport. Però li 
faré el mateix matís que li vaig fer a la comissió informativa: més important que a on 
està adscrit aquest patrimoni l’important és què s’hi fa, l’ús que se’n fa. 

I em sembla especialment rellevant dir que a Pedret, després del trasllat del CDA, 
doncs, s’hi reuneixen grups de persones sense llar, que ells mateixos varen ser qui 
varen recuperar aquest local, qui el va pintar, que hi ha aquestes reunions, que hi ha 
tot un treball comunitari molt important, amb alguns resultats d’inserció laboral jo crec 
que rellevants. I que Montjuïc ha estat la primera experiència de housing compartit. I 
que a hores d’ara, com deia la regidora de Ciutadans, la senyora Pujola, ja seria hora 
de fer un balanç de com ha anat aquest housing compartit per veure si l’ampliem a 
altres habitatges de la ciutat, perquè si la ciutat, perquè si el resultat és d’èxit, tal com 
s’esperava a l’inici quan es va dissenyar, jo crec que aquest recurs ens permet oferir 
més places de housing si els resultats són equivalents a aquells en què s’ha fet de 
manera individual. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, simplement anunciar el nostre 
vot favorable. Realment, com deia la regidora Paneque, l’important d’aquest pas és 
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que permet consolidar projectes que ja s’han iniciat i que, per tant, demostra que estan 
tenint èxit, i un és el housing first i l’altre, doncs, donar també una sortida a aquest 
local de ronda Pedret que beneficiï l’activitat que ara mateix està fent La Sopa. Per 
tant, només això. 

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. El nostre vot 
també serà favorable. Ens sembla que el consorci de La Sopa està fent una tasca, 
doncs, que és ingent pràcticament, que abraça un dels aspectes de la problemàtica de 
l’habitatge que és més desconegut i que és el que afecta les persones sense llar. 

És una problemàtica que afecta molts estrats socials, diferents nivells socioeconòmics. 
I en aquest cas, estem parlant de les persones que no tenen re. El consorci de La 
Sopa està desbordat, com pràcticament ho estan una gran part dels serveis socials 
municipals. 

Però en el cas de La Sopa, a més a més, aprofito aquesta intervenció per recordar un 
tema que s’ha parlat en el patronat, que és que fa una tasca que va més enllà de la 
ciutat de Girona segurament, perquè és l’únic recurs que hi ha a les comarques 
gironines. I, per tant, aprofito que la regidora té presència a la Diputació de Girona per 
tal que traslladem aquesta petició a aquella institució, ja que fa una tasca que afecta 
les comarques gironines: des de diferents municipis tenen Girona com a referència en 
aquest dispositiu. I, per tant, caldria que la resta del territori s’impliqués també 
econòmicament a la disposició de recursos, perquè és ara mateix l’Ajuntament de 
Girona qui sustenta pràcticament tot el finançament. I això, doncs, hauria de començar 
a canviar. 

En qualsevol cas, el nostre vot serà favorable. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si no hi 
ha més intervencions, agraint-los els vots favorables, vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la cessió de diferents béns patrimonials al consorci de La Sopa. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
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Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

8. Modificació de la concessió administrativa de l'aparcament subterrani del 
carrer Berenguer Carnicer, formalització i inscripció en el Registre de la 
Propietat 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. 

Per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 927 de cinc de 
setembre de 2002, dictada al recurs contenciós administratiu 914/1997, es va 
declarar la nul·litat de la llicència d'obres de l'edifici situat al c/ Bonastruc de Porta, 
número 1 de Girona i l'enderrocament de lo il·legalment construït. 

En data 21 de maig de 2008 es va signar un conveni, aprovat per Junta de Govern 
Local de 22 de maig de 2008 i assabentat a la sessió plenària de 10 de juny de 2008, 
entre l'Ajuntament de Girona i l'empresa "Saba  Aparcamientos S.A." (SABA), 
concessionària de l'aparcament soterrani en els terrenys de la cruïlla dels carrer 
Berenguer Carnicer i Dr. Vicens Vives (plaça Jaume Vicens Vives) adjudicada per 
acord plenari d'11 de juliol de 1989, pel qual es va pactar  la modificació de la 
concessió administrativa establint expressa i exclusiva  reserva de 6 places de 
l'aparcament en règim de concessió administrativa i la seva transmissió en favor dels 
diferents propietaris de les finques que conformen l'edifici del carrer Bonastruc de 
Porta, número 1 de Girona. Aquesta transmissió implica: a) La transmissió de les sis 
places d'aparcament en règim d'exclusivitat en el marc de la vigent concessió 
administrativa, b) La seva vinculació i  adscripció permanent a l'edifici del carrer 
Bonastruc de Porta, 1, c) Els propietaris als qui se'ls transmeti la propietat s'obliguen 
al compliment de la totalitat de condicions integrants als clausulat dels dos plecs de 
Condicions Jurídiques i Economicoadministratives, tècniques i facultatives que 
regulen la referida concessió administrativa. La reserva efectuada tindrà el mateix 
termini que el de la concessió, és a dir, fins el dia 10 de juliol de 2029, data en la que 
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s'exhaureix  la indicada concessió administrativa, sens perjudici de l'adscripció 
ulterior que,  per part de l'Ajuntament de Girona, s'efectuï de les pròpies places 
d'aparcament per garantir la permanència de la seva vinculació en favor dels titulars 
de les diferents finques que conformen l'edifici del carrer Bonastruc de Porta, Núm. 1. 

En el pacte V del conveni s'estableix que "Per garantir l'eficàcia front a tercers de 
l'exclusivitat i vinculació permanent de les sis places d'aparcament aquí pactades es 
procedirà a la seva inscripció en el Registre de la Propietat núm. 4 de Girona. La 
inscripció es farà sota el concepte de terreny de domini públic de l'Ajuntament de 
Girona afecte a la concessió administrativa en favor de SABA. La inscripció al registre 
de la propietat serà efectuada pel propi Ajuntament de Girona que assumirà la 
totalitat del cost de l'esmentada inscripció." 

En data 19 de juny de 2008 es va atorgar un conveni amb el conjunt de propietaris de 
l'edifici comunitari del carrer Bonastruc de Porta, número 1, on es regulen el conjunt 
de determinacions necessàries per l'execució de les obres per l'adequació de l'edifici 
a la normativa d'aplicació i disposar el rescat de 6 places d'aparcament explotat per 
SABA per vincular-les a l'edifici per tal de donar compliment al dèficit d'aparcaments 
advertit en la Sentència 927. El segon paràgraf de l'apartat quart del conveni disposa 
que "L'Ajuntament es farà càrrec del pagament de totes les despeses i impostos 
derivades de la transmissió de les places d'aparcament (a excepció de l'IVA si es 
devengués). També les que corresponguin per la modificació del títol constitutiu, amb 
inclusió de les despeses, impostos, notari, registre i gestió" 

Per interlocutòria dictada el 25 d'agost de 2008 per la Secció Segona de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a 
l'execució de la sentència 927, es resol el recurs de súplica interposat per 
l'Ajuntament de Girona, de manera que fa desaparèixer les objeccions del Tribunal en 
relació al degut compliment de la sentència referida, en motiu d'haver acreditat la 
modificació de la concessió administrativa, segons conveni acordat amb la 
concessionària el 21 de maig de 2008, així com el compliment de les determinacions 
urbanístiques respecte a l'alçada màxima en l'edifici, edificació del pati d'illa, tribunes 
tancades i balcons. 

Per Decret de l'Alcaldia de 4 de febrer de 2009 es va disposar l'abonament a favor 
dels propietaris de l'edifici del carrer Bonastruc de Porta, número 1, la quantitat total 
de 118.000,00 euros en concepte d'indemnització per pèrdua de l'espai físic i 
afectació de diversos elements que composen l'immoble i la transmissió dels drets 
concessionals de sis places d'aparcament per un import  de 15.000,00 euros per 
cada una d'elles. 

En el paràgraf primer de l'apartat 2.2.d) del mateix Decret de l'Alcaldia de 4 de febrer 
de 2009 es disposa que: "Per tal de garantir l'eficàcia front a tercers de l'exclusivitat i 
vinculació  permanent de les sis places d'aparcament, es procedirà a la seva 
inscripció en el Registre de la Propietat número 2 de Girona" En relació a les 
modificacions disposades per a l'adequació urbanística de l'edifici, el paràgraf segon 
del mateix apartat del Decret disposa que "L'Ajuntament de Girona practicarà la 
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rectificació del títol constitutiu d'obra nova i de propietat horitzontal per l'adequació de 
l'obra a la nova realitat material sorgida com a conseqüència de les obres 
d'adequació de l'edifici practicades" 

Segons document de 5 de maig de 2009, atorgat amb l'entitat "Saba Aparcamientos 
SA", va procedir-se a l'adjudicació  individualitzada de les places d’aparcament a sis 
propietaris de l'edifici del carrer Bonastruc de Porta núm. 1, a efectes de la seva 
vinculació a partir dels expressats titulars, que varen prendre possessió mitjançant les 
corresponents places d'aparcament assignades, previ abonament en favor de 
l'Ajuntament del preu establert per part dels propietaris corresponents de l'edifici del 
carrer Bonastruc de Porta, número 1. 

Posteriorment per Decret d'Alcaldia de 18 d'abril de 2011 es va disposar fer efectiu en 
favor de l'entitat "Saba Aparcamientos, SA", l'import de 184.584€, en concepte 
d'adquisició dels drets concessionals sobre les sis places d'aparcaments, números 
3.300, 3.302, 3.304, 3.306, 3.308  i  3.310, corresponents a l'aparcament soterrani 
situat a la cruïlla dels carrers Berenguer Carnicer i Dr. Vicens Vives de Girona, les 
quals han estat transferides en favor  de propietaris d'habitatges situats al carrer 
Bonastruc de Porta núm. 1, segons resolució de l'Alcaldia Presidència de 4 de febrer 
de 2009 i lliurada la seva possessió el 5 de maig de 2009, 

En la tramitació de les gestions per la inscripció en el Registre de la Propietat de la 
modificació del títol concessional i la vinculació de les sis places d'aparcament  a 
l'edifici del carrer Bonatruc de Porta, 1, s'han detectat en l'expedient de la concessió 
administrativa les següents irregularitats i mancances que cal corregir: 

-La concessió consta inscrita en el Registre de la Propietat per un termini de 49 anys 
a partir de la data d'adjudicació definitiva, quan en realitat la durada de la concessió 
establerta en el títol concessional vigent és de 40 anys a partir de la data de 
l'adjudicació per acord plenari de data 11 de juliol de 1989, és a dir, fins  el 10 de juliol 
de 2029. 

-La superfície real de l'àmbit ocupat per la concessió són 3.193,43 m2 i no els 
2.376,00 m2 que consten en el títol concessional signat en data 29 de juliol de 1991. 
Aquesta diferència ve motivada pel fet que per determinar inicialment la superfície de 
la concessió es va prendre la resta de superfície de la finca registral 21538 després 
de la segregació de la finca 22245, sense tenir en compte que en el subsol la 
concessió ocupa una part de vialitat del carrer Berenguer Carnicer i una part d'espai 
lliure de l'actual Plaça Jaume Vicens Vives, antigament carrer Jaume Vicens Vives. 

-No consta efectuada la declaració d'obra nova de l'aparcament soterrani i la  seva 
inscripció en el Registre de la Propietat. 

Als efectes de regularitzar aquestes incidències, l'arquitecte municipal ha  efectuat un 
estudi tècnic de les afeccions de l'aparcament subterrani, del qual es desprèn que 
l'àmbit dels 3.193,43 m2 de la concessió ve determinar per l'ocupació en subsòl dels 
següents espais: 
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a) 2.134,86 m2 de la finca 21538 ubicats en el subsòl de la Plaça Jaume 
Vicens Vives. 

b) 30,97 m2 de la finca 21538 ubicats en el subsòl del carrer Berenguer 
Carnicer. 

c) 884,62 m2 ubicats en el subsòl del carrer Berenguer Carnicer, sense finca 
registral. 

d) 142,98 m2 ubicats en el subsòl de l'espai lliure de la Plaça Jaume Vicens 
Vives, sense finca registral. 

Pel que fa als espais que no es corresponen amb finca registral, la superfície de 
142,98 m2 ubicats en el subsòl de l'espai lliure de la Plaça Jaume Vicens Vives 
correspon a un espai de 556,84 m2 antigament ocupat per la vialitat de l'antic carrer 
Jaume Vicens Vives, avui integrat en el planejament vigent a l'espai lliure de la Plaça 
però que no figura inscrit en el Registre de la Propietat. 

Pel que fa a la rectificació del títol constitutiu d'obra nova i de propietat horitzontal per 
l'adequació de l'obra a la nova realitat material sorgida com a conseqüència de les 
obres d'adequació de l'edifici practicades per l'execució de la sentència, l'arquitecte 
municipal ha emès informe de modificació de divisió horitzontal de l'edifici situat al 
carrer Bonastruc de Porta, número 1, pel qual s'efectua un càlcul de la nova 
distribució dels percentatges de participació de les finques integrants de la totalitat de 
l'immoble. 

Als efectes de determinar les finques ocupades per l'àmbit de la concessió, cal 
efectuar les següents operacions d'immatriculació: 

a) Immatricular una porció de terreny de 884,62 m2 amb la descripció que 
efectuïn els serveis tècnics corresponent a l'àmbit ocupat per la concessió en el 
subsòl del carrer Berenguer Carnicer, 

b) Immatricular una 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, amb la descripció que efectuïn els serveis tècnics corresponent 

Als efectes de formalitzar els requisits necessaris per donar compliment al disposat 
en la interlocutòria de 25 d'agost de 2008 per l'execució de la sentència 927 del 
TSJC, en 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, 
procedeix també efectuar les següents operacions: 

-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 
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 
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reserva de les 6 places objecte de transmissió als diferents propietaris de l'edifici del 
carrer Bonastruc de Porta, número 1 i la inscripció en el Registre de la Propietat. 

-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 i la inscripció dels títols en 
el Registre de la Propietat. 

Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal pel que fa a l'àmbit de la concessió, les 
finques que la conformen, la definició i distribució dels diferents espais i en concret 
de les 6 places que es vinculen a l'edifici del carrer Bonastruc de Porta, número 1. 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya número 927 de cinc de 
setembre de 2002. 

Interlocutòria del 25 d'agost de 2008 dictada per la Secció Segona de la Sala del 
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació a 
l'execució de la sentència 927. 

Articles 119, 120 i 130 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Article 53 del Reial Decreto 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes 
complementàries al Reglament per l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció 
en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística. 

Articles 206 del decret de 8 de febrer de 1946, pel qual s'aprova la nova redacció 
oficial de la Llei Hipotecària i concordants del seu reglament. 

Articles 308 del Decret de 14 de febrer de 1947, pel qual s'aprova el Reglament 
Hipotecari. 

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. 

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 
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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. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 8 de l’ordre del dia. 

(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 
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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, com ha dit el 
secretari, portem la modificació de la concessió administrativa per a l’aparcament 
subterrani de l’aparcament Berenguer Carnicer. 
El 2001 es va atorgar una llicència per construir un edifici sense que es construïssin 
els pàrquings corresponents a cada un dels edificis. 

Va haver-hi una sentència del Tribunal Superior de Justícia l’any 2002 en la qual es va 
declarar nul·la aquesta llicència d’obres de l’edifici situat al Bonastruc de Porta, 
número 1, de Girona, i l’enderrocament d’allò il·legalment construït. 

Posteriorment, va haver-hi una interlocutòria de la secció segona de la sala del 
contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia que va disposar d’adscriure 
sis places a l’aparcament dels jutjats de l’edifici carrer Bonastruc de Porta, 1, com a 
mesura substitutòria a la sentència inicial del 5 de setembre del 2002, que declarava la 
nul·litat de la llicència d’obres i ordenava l’enderrocament de l’edifici. 

Posteriorment, amb data del maig del 2018, es va signar un conveni aprovat a la Junta 
de Govern, entre l’Ajuntament de Girona i l’empresa Saba, concessionària de 
l’aparcament subterrani en els terrenys de la cruïlla del carrer Berenguer i Jaume 
Vicens Vives, o sigui, a la plaça de Jaume Vicens Vives, pel qual es va pactar la 
modificació de la concessió administrativa establint que expressament i exclusivament 
es reservaven sis places d’aparcament en règim de concessió administrativa per als 
diferents propietaris de l’edifici que abans he comentat. 

L’Ajuntament es feia càrrec del pagament de totes les despeses i d’impostos derivats 
de la tramitació d’aquestes places d’aparcament. I, a més a més, l’any 2009 es va 
disposar que l’Ajuntament havia d’abonar a favor dels propietaris 118.000 euros, els 
propietaris de l’edifici. I l’abril del 2011 es va disposar que es faci efectiu a favor de 
l’entitat Saba l’import de 184.584 en concepte de l’adquisició de les sis places. 

Pel que fa aquesta tramitació en les gestions, s’ha fet la tramitació de les gestions 
d’inscripció en el registre de la propietat i la vinculació d’aquestes sis places 
d’aparcament, s’ha detectat que hi havia a l’expedient una sèrie de mancances i 
irregularitats que calia corregir, com, per exemple, en la cessió constava al registre de 
la propietat un termini de quaranta-nou anys de la data d’adjudicació definitiva quan 
hauria de ser el títol concessional vigent era quaranta anys a partir de la data 
d’adjudicació de l’acord plenari d’11 de juliol del 1989, és a dir, finalitza el juliol del 
2029. També una altra de les que es va detectar és que la superfície real de la 
concessió era de 3.193,43 i no dels 2.376, i que també no constava la declaració 
d’obra nova de l’aparcament subterrani i la seva inscripció en el registre de la 
propietat. 
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Bé, nosaltres el que hem fet és procedir a regularitzar totes aquestes incidències, que 
han estat lentes, costoses i laborioses. I, per tant, el que portem avui és aquí aquesta 
modificació. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, el senyor Martín… 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Només anunciar 
el vot favorable a la proposta en compliment a la sentència judicial. I lamentem per 
totes les parts implicades comprovar una altra vegada que la justícia és lenta. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, bé, aquest punt ha sigut un punt 
que com a mínim aquest grup l’ha volgut repassar –que l’hem volgut repassar aquest 
punt–, perquè com que nosaltres com a mínim som nous aquí o relativament nous –
des de fa set anys–, tot això no hi érem quan va passar, però si un agafa el cas, 
s’adona que no era només un problema d’aparcament, sinó que hi havia un tema de 
balcons, hi havia un tema d’un pati que tampoc està ben fet. Bàsicament, era un 
absolut nyap que a allò se li hagués donat una llicència urbanística de construcció 
tenint en compte que quan llavors es va veure què s’havia fet no quadrava en res amb 
el que preveia el pla general, ni tampoc hi havia el tema dels aparcaments…, un seguit 
de coses. 

Llavors, aquest grup, que s’ho mira amb la distància del temps i amb el fet que 
nosaltres no teníem cap responsabilitat en aquell moment, la pregunta que es fa és 
com es pot arribar a fer tan malament un procés. És una pregunta que crec que com a 
representants públics ens l’hauríem de fer. 

I la segona és què estem pagant entre tots al que han sigut alguns responsables, i 
quina responsabilitat política alguns prenen o no prenen quan hi ha una situació 
d’aquest estil. 

Ho dic perquè, si no, com a mínim el nostre grup té la sensació que portem aquest 
punt en un punt de tràmit i que no fem ni tan sols els aprenentatges que ens pertocaria 
fer quan s’arriba al punt aquest que acaba sent que l’Ajuntament ha anat assumint 
unes costes per una mala gestió que s’havia fet en el seu moment. Crec que és 
interessant que els vint-i-cinc regidors aprenguem de què ha anat aquest cas i en 
traiem unes conclusions per mirar que no tornin a passar situacions com aquestes. 

Nosaltres ens abstindrem, i ens abstindrem perquè entenem que és un pas que s’ha 
de fer, però no volem compartir d’on ha vingut. I sobretot el que ens agradaria és que 
l’equip de govern ens expliqués com estan garantint ara mateix que no pot tornar o 
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que no tornarà a passar res en aquest sentit que ens n’haguem de penedir al cap de 
catorze, quinze, setze o disset anys després. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, com li vaig dir a 
la comissió a la regidora Maria Àngels Planas, jo crec que en aquests tres anys que 
portem de legislatura és el tema més enrevessat que he hagut de llegir i entendre, i 
encara a hores d’ara hi ha coses que tinc els meus dubtes.  

Però, en definitiva, el que volem fer és anunciar el nostre vot favorable, ja que amb les 
mesures que avui en principi aprovarem posem termini a un seguit –com deia vostè– 
d’anomalies que ja varen iniciar en el seu moment en la concessió de la llicència 
d’obres a l’edifici de Bonastruc de Porta, número 1. Aquesta llicència d’obres –com 
vostè comentava– tenia unes deficiències, ja que no es contemplava la construcció 
d’aparcaments, tal com la normativa així ho exigia en aquell moment. 

Bé, la solució que s’ha trobat amb la concessió de les sis places d’aparcament 
soterrani situat al carrer Berenguer Carnicer i Doctor Vicens Vives de Girona, el que 
desitgem és que un cop per tots es regularitzi la situació de la finca de Bonastruc de 
Porta com també de la mateixa concessió de l’aparcament. 

Per tant, torno a repetir, anunciem el vot favorable a aquesta proposta. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, alcaldessa. Bé, un cop més portem a aquest 
Ple alguns dels nyaps –com ha anomenat el senyor Salellas– del Govern anterior, que 
ens va precedir a nosaltres; nosaltres intentem treballar de forma positiva i sempre 
gestionant, un cop més treballant pel passat. Jo ja vaig dir fa temps que treballo pel 
passat, i aquest és un cas més dels diferents punts que portem, dels diferents casos 
que portem en el Ple. I, per tant, totalment d’acord i intentarem nosaltres gestionar-ho 
per fer-ho de manera correcta i ben feta i per intentar arreglar aquestes, bé, 
irregularitats que realment tenia tota aquesta llicència, que anava més enllà del que jo 
he anat resumint, el que passa que era molt llarg i no tenia temps en el període que 
tinc per poder-ho fer. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
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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, la modificació de la concessió 
administrativa per a l’ús privatiu per la concessió de l’aparcament subterrani en els 
terrenys de la cruïlla dels carrers Berenguer Carnicer i Doctor Vicens Vives. 
 
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. 
 
 

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: 
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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 

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 
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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: 

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 

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%. 
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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 i 9 d'abril de 2018, s'han aprovat diferents 
modificacions del contracte establert amb EULEN, S.A., NIF A-28517308. 

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 1.917 hores, per un import de 
26.017,47 €, IVA inclòs. 

Bloc 2: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de 487 hores laborables i 75 hores 
festives, per un import de 8.340,60 €, IVA inclòs. 

Bloc 3: 

Queda disponible una bossa d'hores de 58 hores laborables diürnes i 10 hores 
diumenges i festius, per un import de 1.017,99 €.  

Bloc 5: 

Queda encara disponible una bossa d'hores de 42,50 hores laborables i 11 hores 
festives, per un import de 830,64 €, IVA inclòs. 



93 
 
 

 

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

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 i 9 d'abril de 2018) i les que 
s'inclouen en el present acord, no superen el 10% de l'import d'adjudicació. 

I atesa la bossa d'hores per neteges extres, incidentals i obres i casals d'estiu, 
prevista en la licitació del servei. 

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.- Pavelló Vila-roja (Bloc 2): Peticions 225, 226 i 227. Neteges extres, el dia 10 de 
març de 2018, degut a la celebració de la competició de la copa catalana de Rítmica. 
Aquestes neteges es fan amb les hores ja contractades. 

2.-Pavelló Municipal Girona - Fontajau (Bloc 2): Petició 241. Neteja extra el dissabte 
14 d'abril de 2018, amb motiu de la celebració del sopar dels Miralls. Petició 
anul·lada. 

3.-Pavelló Municipal Girona - Fontajau (Bloc 2): Petició 253. Neteja extra els dies 19 i 
20 de maig de 2018, amb motiu de la celebració dels Jocs Emporion. Petició 
anul·lada. 

4- Suspensió del servei de neteja a l'escola Josep Dalmau Carles  (Bloc 1): Petició 
210. Suspensió del servei de neteja de l'1 de juliol al 31 d'agost de 2018, degut a les 
obres consistents en el canvi de tota la coberta de l'escola. Les hores que no es 
realitzaran a l'escola els mesos de juliol i agost són 206 hores de netejadora i 23 
hores d'especialista. L'import total a abonar els mesos de juliol i agost de les hores 
que no es realitzaran és de tres mil vuit-cents seixanta-un euros amb seixanta-quatre 
cèntims (3.861,64 €), dels quals 3.191,44 € corresponen a la base imposable i 670,20 
€ a l'IVA calculat al 21%. Aquest  import s'ha de donar de baixa i retornar l'import a la 
partida 2018 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost municipal. Es 
realitzaran dos abonaments: 

Juliol 2018: abonament de 1.930,82 € (1.595,72 € de base + 335,10 € d'IVA al 21%) 

Agost 2018: abonament de 1.930,82 € (1.595,72 € de base + 335,10 € d'IVA al 21%) 

5.- Trasllat neteja Centre Obert d'Adolescents de Barri Vell (Bloc 3): Petició 247. A 
partir de la setmana del 16 d'abril de 2018, es trasllada la neteja que es realitzava de 
manera provisional a un local situat al carrer Transfigueres, 2, al  seu local original, a 
l'edifici Sarraïnes (1a planta). No suposa cap modificació d'horari ni de càrrega de 
treball. 
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6.- Escola Eiximenis (Bloc 1): Petició 261. Ampliació del servei a partir del dia 9 de 
maig de 2018 (pel que fa al WC del pati) i 21 de maig de 2018 (pel que fa a la pista 
coberta), amb una ampliació setmanal de 2,5 hores de netejadora al WC del pati (0,5 
hores diàries de dilluns a divendres), 3 hores setmanals de netejadora a la pista 
coberta (1,5 hores dimarts i 1,5 hores dijous), i 5 hores de netejadora d'estiu. Amb un 
import mensual de 322,37€, IVA inclòs, i 10 mesos de servei. La valoració del servei 
des del dia 9 de maig 2018 i fins al 31 d'octubre de 2018 (5 mesos i els dies 
corresponents del mes de maig) és de mil vuit-cents cinquanta- quatre euros amb 
seixanta-set cèntims (1.854,67 €), dels quals 1.532,79 € corresponen a la base 
imposable i 321,88 € a l'IVA calculat al 21%. (3.868,42 € anuals) (242,82 € el mes de 
maig). 

Amb càrrec a la partida 2018 200 32300 22700 Neteja escoles del vigent pressupost 
municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del 
pressupost 2018. 

7.- CREC Sant Daniel (Bloc 3): Petició 218. Ampliació del servei a partir del dia 1 de 
març de 2018, amb una ampliació setmanal de 2,5 hores de netejadora al gimnàs i la 
pista esportiva, quedant el servei que es realitzava per quatre hores setmanals (2 
hores dimarts i 2 hores dijous), en 1,3 hores de dilluns a divendres (amb un total de 
6,5 hores setmanals). Els lavabos i els vestuaris s'hauran de netejar de dilluns a 
divendres i la sala de tatami els dilluns, dimecres i divendres. Amb un import mensual 
de 156,21€, IVA inclòs, i 11 mesos de servei. La valoració del servei des del dia 1 de 
març de 2018 i fins al 31 d'octubre de 2018  (8 mesos) és de mil dos-cents quaranta-
nou euros amb seixanta-vuit cèntims (1.249,68 €), dels quals 1.032,79 € corresponen 
a la base imposable i 216,89 € a l'IVA calculat al 21%. (1.874,57 € anuals). 

Amb càrrec a la partida 2018 140 23100 22700 Neteja equipaments Serveis Socials 
del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2018. 

8.- Bòlit Centre d'Art Contemporani (Bloc 5): Petició 182. Ampliació del servei a partir 
del dia 20 de novembre de 2017, amb la contractació del servei de  reposició d'un 
contenidor higiènic en el centre d'art contemporani, amb un cop al mes. Amb  un  
import  mensual de  4,24€,  IVA inclòs,  i  12  mesos de  servei. La valoració del 
servei des del dia 20 de novembre de 2017 i fins al 31 d'octubre de 2018 (12 mesos) 
és de cinquanta euros amb vuitanta-dos cèntims (50,82 €), dels quals 42,00 € 
corresponen a la base imposable i 8,82 € a l'IVA calculat al 21%. (50,82 € anuals). 
D'aquest servei es facturarà el 100%. 

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

9.- Oficines del Servei d'estacionament amb horari limitat (Bloc 5): Petició 220. Neteja 
pel període del 19 de febrer al 31 de desembre de 2018. Neteja de manteniment amb 
4,5 hores setmanals, distribuïdes en 1,5 hores els dilluns, dimecres i divendres, amb 
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148 dies de servei. Amb un import de 123,69 €, IVA inclòs, el mes de febrer. De març 
a desembre un import mensual de 322,67 €, IVA inclòs. La valoració del servei des 
del dia 19 de febrer de 2018 i fins al 31 de desembre de 2018 (10 mesos i 10 dies) és 
de tres mil tres-cents cinquanta euros amb trenta-nou cèntims (3.350,39 €), dels 
quals 2.768,92 € corresponen a  la base imposable i 581,47 € a l'IVA calculat al 21%. 
Al tractar-se d'una neteja per un període d'aquest servei es facturarà el 100%. 

Amb càrrec a la partida 2018 310 13300 22700 Neteja local servei estacionament 
horari limitat del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de 
neteja, segons la base 12a del pressupost 2018. 

10.- Casa Pastors (Bloc 5): Petició 250. Neteja pel període del 10 de maig a l'11 de 
setembre de 2018, amb motiu de l'exposició "L'oblit de la forma. Joan Mateu". 

Amb les següents neteges: 
I.ESPAIS 

-Primera neteja: el dia 2 de maig, neteja extraordinària general dels espais abans de 
l'arribada de les obres i del muntatge. 

-Segona neteja: el dia 9 de maig, un cop acabat el muntatge de  l'exposició, neteja 
extraordinària dels espais amb la finalitat de deixar-ho net per la inauguració. 

-Tercera neteja: tercera setmana de setembre, un cop acabat el desmuntatge de 
l'exposició. 

-Manteniment neteja espais: neteja diària planta primera Casa Pastors 
II.WC 

-De l'11 de maig a l'11 de setembre 2018: de dimarts a diumenge 2 cops per dia, 
buidatge papereres WC i reposició de paper higiènic dels WC públics. 

-Manteniment neteja WC públics: lavabos de la primera planta de  Casa Pastors 

Amb un import total, pel període de 10 de maig i fins a 11 de setembre de 2018 de 
quatre mil sis-cents vint-i-cinc euros amb setanta-un cèntims (4.625,71 €),  dels quals 
3.822,90 € corresponen a la base imposable i 802,81 € a l'IVA corresponent al 21%. 
Amb el següent detall: 

-MAIG: 

28.5 h netejadora x 13.63€ = 388.45€ + 21% IVA  

5 h netejadora festiva x 21.66€ = 108.3€ + 21% IVA 

10 h netejadora x 13.63€ = 136.3€ + 21% IVA (neteja a fons 2/05/2018)  

4.5 h especialista x 14.51€ = 65.29€ + 21% IVA ( neteja a fons 2/05/2018)  



97 
 
 

 

8 h netejadora x 13.63€ =109.04 € +21% IVA (neteja a fons 9/05/2018) 

Amb un import total el mes de maig de 2018 de nou-cents setanta-sis euros amb 
noranta-tres cèntims (976,93 €), dels quals 807,38 € corresponen a la base 
imposable i 169,55 € a l'IVA corresponent al 21%. 

-JUNY: 

46 h netejadora x 13.63€= 626.98€ + 21% IVA 

8 h netejadora festiva x 21.66€ = 173.28€ + 21% IVA  

4 h especialista x 14.51€ = 58.04€ + 21% IVA 

Amb un import total el mes de juny de 2018 de mil trenta-vuit euros amb cinquanta-
quatre cèntims (1.038,54 €), dels quals 858,30 € corresponen a la  base imposable i 
180,24 € a l'IVA calculat al 21%. 

-JULIOL: 

42.5 h netejadora x 13.63€ = 579.27€ + 21% IVA 

12 h netejadora festiva x 21.66€ = 259.92€ + 21% IVA  

4 h especialista x 14.51€= 58.04€ + 21% IVA 

Amb un import total el mes de juliol de 2018 de mil vuitanta-cinc euros amb seixanta-
cinc cèntims (1.085,65 €), dels quals 897.23€ corresponen a la base imposable i 
188,42 € a l'IVA calculat al 21%. 

-AGOST: 

46 h netejadora x 13.63€ = 626.98€ + 21% IVA 

10 h netejadora festiva x 21.66€ = 216.6€ + 21% IVA  

4 h especialista x 14.51€= 58.04€ + 21% IVA 

Amb un import total el mes d'agost de 2018 de mil noranta euros amb noranta-sis 
cèntims (1.090,96 €), dels quals 901.62€ corresponen a la base imposable i 189,34 € 
a l'IVA calculat al 21%. 

-SETEMBRE: 

12.5 h netejadora x 13.63€ = 170.37€ + 21% IVA 

6 h netejadora festiva x 21.66€ = 129.96€ + 21% IVA  
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4 h especialista x 14.51€= 58.04€ + 21% IVA 

Amb un import total el mes de setembre de 2018 de quatre-cents trenta-tres  euros 
amb seixanta-tres cèntims (433,63 €), dels quals 358.37€ corresponen a la base 
imposable i 75,26 € a l'Iva calculat al 21%. 

Al tractar-se d'una neteja per un període d'aquest servei es facturarà el 100%. 

L'import total de 4.625,71 € amb càrrec a la partida 2018 500 33304 22700  Neteja 
Casa Pastors del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis 
de neteja, segons la base 12a del pressupost 2018. 

11.- Escola Eiximenis (Bloc 1): Petició 215. Neteja d'obres dels nous espais de 
lavabos i magatzems del pati el 27 de febrer de 2018, amb un total de 10 hores de 
netejadora (bossa d'hores), amb un import de cent trenta-cinc euros amb setanta-sis 
cèntims (135,76 €), dels quals 112,20 € corresponen a la base imposable i 23,56 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb 
càrrec a l'AD 2018/829. 

12.- Escola Migdia (Bloc 1): Petició 228. Neteja extraordinària per un incident derivat 
de les tasques de reparació de la calefacció el 7 de març de 2018, amb  un total de 6 
hores de netejadora (bossa d'hores), amb un import de vuitanta-un euros amb 
quaranta-sis cèntims (81,46 €), dels quals 67,32 € corresponen a la base imposable i 
14,14 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 1. 
Amb càrrec a l'AD 2018/829. 

13.- Escola Santa Eugènia (Bloc 1): Petició 248. Neteja extraordinària dels  espais 
infectats per la presència d'un brot d'Escabiosi del dia 24 d'abril de 2018, amb un total 
de 12,5 hores de netejadora (bossa d'hores), amb un import de cent seixanta-nou 
euros amb setanta cèntims (169,70 €), dels quals 140,25 € corresponen a la base 
imposable i 29,45 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 1. Amb càrrec a l'AD 2018/829. 

14.- Escola Eiximenis (Bloc 1): Petició 252. Neteja d'obres dels nous lavabos del pati 
de l'escola el 8 de maig de 2018, amb un total de 4,5 hores de netejadora (bossa 
d'hores), amb un import de seixanta-un euros amb nou cèntims (61,09 €), dels quals 
50,49 € corresponen a la base imposable i 10,60 € a l'IVA calculat al 21%. Amb 
càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb càrrec a l'AD 2018/829. 

15.- Escola Àgora (Bloc 1): Petició 265. Neteja extraordinària dels espais  infectats 
per la presència d'un brot d'Escabiosi del dia 31 de maig de 2018, amb un total de 7 
hores de netejadora (bossa d'hores), amb un import de noranta-cinc euros amb tres 
cèntims (95,03 €), dels quals 78,54 € corresponen a la base imposable i 16,49 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 1. Amb 
càrrec a l'AD 2018/829. 
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16.- Pavelló Municipal de Girona Fontajau (Bloc 2): Petició 206. Neteja extraordinària 
el diumenge 18 de març de 2018, amb motiu de la celebració del campionat Funky 
Hip Hop ciutat de Girona, amb un total de 13,5 hores de netejadora festiva (bossa 
d'hores), amb un import de tres-cents onze euros amb seixanta-set cèntims (311,67 
€), dels quals 257,58 € corresponen a la base imposable i 54,09 € a l'IVA calculat al 
21%. Amb càrrec a la bossa d'hores  festives del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

17.- Pavelló Municipal de Girona Fontajau (Bloc 2): Petició 221. Neteja extraordinària 
el diumenge 4 de març de 2018, als vestuaris 3 i 5, degut a un seguit d'activitats 
aquest dia, amb un total de 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 laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

18.- Pavelló Municipal Palau 2 (Bloc 2): Petició 222. Neteja extraordinària els dies 14 i 
15 d'abril de 2018, amb motiu de la celebració de la TrailWalker, amb un  total de 2 
hores de netejadora el dia 14 d'abril de 2018 (bossa d'hores), 7 hores de netejadora 
festiva (bossa d'hores) el dia 15 d'abril de 2018 i 4 hores de netejadora nocturna el 
dia 14 d'abril de 2018, amb un import total de dos-cents seixanta-tres euros amb 
seixanta-tres cèntims (263,63 €), dels quals 217,88 € corresponen a la base 
imposable i 45,75 € a l'IVA calculat al 21%. 

Les 2 hores de netejadora, amb un import de vint-i-set euros amb quinze cèntims 
(27,15 €), dels quals 22,44 € corresponen a la base imposable i 4,71 € a l'IVA calculat 
al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 
2018/830. 

Les 7 hores de netejadora festiva, amb un import de cent seixanta-un euros amb 
seixanta-un cèntims (161,61 €), dels quals 133,56 € corresponen a la base imposable 
i 28,05 € a l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores  festives del Bloc 2. 
Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

Les 4 hores de netejadora nocturna, amb un import de setanta-quatre euros amb 
vuitanta-set cèntims (74,87 €), dels quals 61,88 € corresponen a la base imposable i 
12,99 € 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. 

19.- Pavelló Municipal de Girona Fontajau (Bloc 2): Petició 232. Neteja extraordinària 
el 17 de març de 2018, als vestidors 2, 3 i 4, degut a un seguit d'activitats aquest dia, 
amb un total de 2 hores de netejadora (bossa d'hores), amb un import de vint-i-set  
euros amb quinze cèntims (27,15 €), dels quals 22,44 € corresponen a la base 
imposable i 4,71 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables 
del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

20.- Pavelló Municipal Girona-Fontajau 2 (Bloc 2): Petició 234. Neteja extraordinària 
els dies 30 i 31 de març, i 1 d'abril de 2018, amb motiu de la celebració del torneig 
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internacional Costa Brava, torneig Micbasketball i un partit de lliga femenina del club 
Uni Girona, amb un total de 4 hores de netejadora (bossa d'hores), i 21 hores de 
netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import total de cinc-cents trenta-nou euros 
amb tretze cèntims (539,13€), dels quals 445,56 € corresponen a la base imposable i 
93,57 € a l'IVA calculat al 21%. 

Distribuïdes de la següent manera: 

10 hores de netejadora festiva el dia 30/03/2018 

2 hores de netejadora festiva el dia 30/03/2018 repàs  

4 hores de netejadora laborable el dia 31/03/2018 

9 hores de netejadora festiva el dia 1/04/2018 

Les 4 hores de netejadora, amb un import de cinquanta-quatre euros amb trenta 
cèntims (54,30 €), dels quals 44,88 € corresponen a la base imposable i 9,42 € a 
l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 2. Amb 
càrrec a l'AD 2018/830. 

Les 21 hores de netejadora festiva, amb un import de quatre-cents vuitanta- quatre 
euros amb vuitanta-dos cèntims (484,82€), dels quals 400,68 € corresponen a la 
base imposable i 84,14 € a l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores 
festives del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

21.- Pavelló Santa Eugènia - Montfalgars (Bloc 2): Petició 235. Neteja extraordinària 
el dia 30 de març de 2018, amb motiu de la celebració del torneig costa brava de 
bàsquet, amb un total de 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 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

22.- Complex Esportiu Palau (Bloc 2): Petició 236. Neteja extraordinària el 30 de 
març de 2018, de 13:30 h a 15:00 h, amb motiu de la celebració del Torneig 
MicBasketball, amb un total de 1,5 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), amb 
un import de trenta-quatre euros amb seixanta-tres cèntims (34,63 €), dels quals 
28,62 € corresponen a la base imposable i 6,01 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec 
a la bossa d'hores festives del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

23.- Pavelló Municipal Girona-Fontajau (Bloc 2): Petició 260.  Neteja extraordinària 
els dies 19 i 20 de maig de 2018, amb motiu dels Jocs Emporion, amb un total de 7,5 
hores de netejadora (bossa d'hores), i 6 hores de netejadora festiva (bossa d'hores), 
amb un import total de dos-cents quaranta euros amb trenta-quatre cèntims 
(240,34€), dels quals 198,63 € corresponen a la base imposable i 41,71 € a l'IVA 
calculat al 21%. 

Distribuïdes de la següent manera: 
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El dissabte 19 de maig de 2018, encarregar un reforç i una neteja a partir de les 14 
hores i fins a les 20 hores, per mantenir la zona de vestidors i lavabos en perfectes 
condicions i de 20 a 21:30 hores per netejar el paviment de la pista central. 

El diumenge 20 de maig de 2018, a partir de les 6:00 hores del matí per netejar les 
graderies (blocs 9 al 17), lavabos i vestidors, per a l'inici de l'activitat  a les  9:00 
hores del matí i fins a la finalització de l'acte a les 19:00 hores. 

Les 7,5 hores de netejadora, amb un import de cent un euros amb vuitanta-dos 
cèntims (101,82 €), dels quals 84,15 € corresponen a la base imposable i 17,67 € a 
l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 2. Amb 
càrrec a l'AD 2018/830. 

Les 6 hores de netejadora festiva, amb un import de cent trenta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims (138,52€), dels quals 114,48 € corresponen a la base 
imposable i 24,04 € a l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores  festives 
del Bloc 2. Amb càrrec a l'AD 2018/830. 

24.- Centre Cívic Ter (Bloc 3): Petició 242. Neteja extraordinària el 13 d'abril de 2018, 
de la nova barana de vidre laminar amb perfil d'alumini que s'ha col·locat al primer pis 
del centre, amb un total de 1,5 hores d'especialista, amb un import de vint-i-sis euros 
amb quaranta-vuit cèntims (26,48 €), dels quals 21,88 € corresponen a la base 
imposable i 4,60 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 140 23100 22700 Neteja equipament de serveis socials 
del vigent pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, 
segons la base 12a del pressupost 2018. 

25.- Centre Cívic Sant Narcís (Bloc 3): Petició 262. Neteja  extraordinària  de reforç 
els dies 2, 3 i 4 de juny de 2018, de l'entrada, sala gran-bar, claustre, WC, teatre, 
platea, escenari i camerinos, de 6:00 hores a 9:00 hores, amb motiu de la festa major 
del barri, amb un total de 6 hores de netejadora (bossa d'hores), i 3 hores de 
netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import total de cent cinquanta euros amb 
setanta-dos cèntims (150,72 €), dels quals 124,56 € corresponen a la base imposable 
i 26,16 € a l'IVA calculat al 21%. 

Les 6 hores de netejadora, amb un import de vuitanta-un euros amb quaranta-sis 
cèntims (81,46 €), dels quals 67,32 € corresponen a la base imposable i 14,14 €  a 
l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 3. Amb 
càrrec a l'AD AD 2018/831. 

Les 3 hores de netejadora festiva, amb un import de seixanta-nou euros amb vint-i-sis 
cèntims (69,26 €), dels quals 57,24 € corresponen a la base imposable i 12,02 € a 
l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 3. Amb càrrec a 
l'AD 2018/831. 
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26.- Museu d'Història (Bloc 5): Petició 263. Subministrament de dos dispensadors de 
sabó de mans sense cost. 

27.- Edifici consistorial (Bloc 5): Petició 203. Neteges extraordinàries pel període d'1 
de gener i fins a 31 de desembre de 2017, amb motiu de la celebració dels 
matrimonis civils, amb un total de 40 hores de netejadora, amb un import de sis- 
cents cinquanta-nou euros amb seixanta-nou cèntims (659,69 €), dels quals 545,20 € 
corresponen a la base imposable i 114,49 € a l'IVA calculat al 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 100 92011 22614 Administració general del vigent 
pressupost municipal o a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 
12a del pressupost 2018. 

28.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 216. Neteja dels lavabos (planta baixa) 
a partir de les 12:30 hores del dissabte 24 de febrer de 2018, amb motiu  de les 
proves de funcionarització convocades per RRHH, amb un total de 1 hora de 
netejadora (bossa d'hores), amb un import de tretze euros amb cinquanta-vuit 
cèntims (13,58 €), dels quals 11,22 € corresponen a la base imposable i 2,36 € a l'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a 
l'AD 2018/832. 

29.- Oficina servei estacionament horari limitat (Bloc 5): Petició 219. Neteja 
extraordinària a fons el 16 de febrer de 2018, amb un total de 10 hores de netejadora 
(bossa d'hores), i 6 hores d'especialista, amb un import total de dos- cents quaranta-
un euros amb deu cèntims (241,10 €), dels quals 199,26 € corresponen a la base 
imposable i 41,84 € a l'IVA calculat al 21%. 

Les 10 hores de netejadora, amb un import de cent trenta-cinc euros amb setanta-sis 
cèntims (135,76 €), dels quals 112,20 € corresponen a la base imposable i 23,56 € 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 6 hores d'especialista, amb un import de cent cinc euros amb trenta-quatre 
cèntims (105,34 €), dels quals 87,06 € corresponen a la base imposable i 18,28 € a 
l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 310 13300 22700 Neteja local 
servei estacionament horari limitat del vigent pressupost municipal o a les partides 
vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 2018. 

30.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 223. Neteja els següents dies: 

- Divendres dia 9 de març de 2018, a les 8:00 hores 

- Dimarts dia 3 d'abril de 2018, a les 8:00 hores 

Amb un total de 5 hores de netejadora laborable (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. 
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31.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 237. Neteja extraordinària de  reforç de 
l'Auditori i dels lavabos (planta baixa) entre les 6:00 i les 8:00 hores del dissabte 7 
d'abril de 2018, amb motiu del congrés Girona Seminar 2018, amb un total de 1 hora 
de netejadora (bossa d'hores), amb un import de tretze euros amb cinquanta-vuit 
cèntims (13,58 €), dels quals 11,22 € corresponen a la base imposable i 2,36 € a l'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a 
l'AD 2018/832. 

32.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 244. Neteja extraordinària de  reforç de 
l'Auditori i dels lavabos (planta baixa) abans de les 12:00 del dissabte  21 d'abril de 
2018, amb motiu d'un concert del festival Strenes, amb un total de 1 hora de 
netejadora (bossa d'hores), amb un import de tretze euros amb cinquanta-vuit 
cèntims (13,58 €), dels quals 11,22 € corresponen a la base imposable i 2,36 € a l'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a 
l'AD 2018/832. 

33.- Habitatge residència del Bòlit (Bloc 5): Petició 249. Neteja el següent dia: 

- Dimecres 2 de maig de 2018, a les 8:00 hores 

Amb un total de 2,5 hores de netejadora laborable (bossa d'hores), amb  un import de 
trenta-tres euros amb noranta-quatre cèntims (33,94 €), dels quals 28,05 € 
corresponen a la base imposable i 5,89 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la 
bossa d'hores laborables del Bloc 5. Amb càrrec a l'AD 2018/832. 

34.- Refugi antiaeri (Bloc 5): Petició 257. Neteja extraordinària a fons un cop acabat el 
muntatge del espai d'exposició, el dia 12 de maig de 2018 i neteja de manteniment de 
la porta d'accés i escales d'entrada al refugi durant l'exposició  de temps de flors els 
dies 13, 16, 19 i 20 de maig, amb un total de 2 hores de netejadora i 1 hora de 
netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import total de cinquanta-sis euros amb 
set cèntims (56,07 €), dels quals 46,34 € corresponen a la base imposable i 9,73 € a 
l'IVA calculat al 21%. 

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 22198 Exposició  de flors - 
subministrament del vigent pressupost municipal. 

La 1 hora de netejadora festiva (bossa d'hores), amb un import de vint-i-tres euros 
amb nou cèntims (23,09 €), dels quals 19,08 € corresponen a la base imposable i 
4,01 € a l'IVA calculat al 21%, amb càrrec a la bossa d'hores festives del Bloc 5. Amb 
càrrec a l'AD 2018/832. 

35.- Centre Cultural La Mercè (Bloc 5): Petició 251. Neteges extraordinàries el mes 
de maig de 2018: 



104 
 
 

 

- Reforç amb neteja extraordinària de l'Auditori, Claustre i dels lavabos del Centre 
Cultural la Mercè (planta baixa) entre les dues activitats consecutives de dissabte i 
diumenge: 

Dissabte 5 de maig: Congrés FANJAC, amb hora prevista de finalització a les 20 h. 

Diumenge 6 de maig: Funció del teatre Municipal, amb hora d'inici a les 12 h. 

Dissabte 12 de maig: Jornades d'Educació Infantil , amb hora prevista de finalització a 
les 14 h. 

Diumenge 13 de maig: Cicle d'escoles de Música, amb hora d'inici prevista a les 9:30 
h. 

Diumenge 20 de maig: (matí) Cicle escoles de música de Girona, hora d'inici a les 
9:30 h. (tarda) Lliurament de premis del concurs de temps de flors. 

Dissabte 26 de maig: preparatius de l'Assemblea General dels Donants de Sang, 
amb hora prevista de finalització a les 20 h. 

Diumenge 27 de maig: Assemblea General dels Donants de Sang, amb hora d'inici a 
les 9 h. 

 

Amb un total de 2 hores de netejadora i 5 hores de netejadora festiva, amb un import 
de cent seixanta-quatre euros amb tres cèntims (164,03 €), dels quals 135,56 € 
corresponen a la base imposable i 28,47 € a l'IVA calculat al 21%. Amb càrrec a la 
partida 2018 504 33302 22700 Neteja CC La Mercè del vigent pressupost municipal o 
a les partides vinculades als serveis de neteja, segons la base 12a del pressupost 
2018. 

36.- Capella de Sant Nicolau (Bloc 5): Petició 258. Ampliació del servei de 
manteniment durant la mostra floral "Girona Temps de Flors 2018". 

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

-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. 

Amb 1,5 hores de netejadora, i un import de vint-i-quatre euros amb setanta-tres 
cèntims (24,73 €), dels quals 20,44 € corresponen a la base imposable i 4,29 € a l'IVA 
calculat al 21%. Amb càrrec a la partida 2018 600 43200 221 98 exposició de flors - 
subministrament del vigent pressupost municipal. 

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: 
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Bloc 1: 

Amb una bossa d'hores de casals d'estiu + incidentals i obres, de 1.917 hores,  per 
un import de 26.017,47 €, IVA inclòs. (AD 2018/829). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 10 hores de l'escola Eiximenis. Petició 215 (punt 11), amb un import de 135,76 €, IVA 
inclòs. 

- 6 hores de l'escola Migdia. Petició 228 (punt 12), amb un import de 81,46 €, IVA 
inclòs. 

- 12,5 hores de l'escola Santa Eugènia. Petició 248 (punt 13), amb un import de 
169,70 €, IVA inclòs. 

- 4,5 hores de l'escola Eiximenis. Petició 252 (punt 14), amb un import de 61,09 €, IVA 
inclòs. 

- 7 hores de l'escola Àgora. Petició 265 (punt 15), amb un import de 95,03 €, IVA 
inclòs. 

Amb un total de 40 hores laborables, i un import total de 543,04 €, IVA inclòs. 

Quedant encara disponible una bossa d'hores de 1877 hores laborables, per un 
import de 25.474,43 €, IVA inclòs. 

Bloc 2: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 487 hores 
laborables diürnes i 75 hores diumenges i festius, per un import de 8.340,60 €, IVA 
inclòs (AD 2018/830). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 2 hores del Pavelló municipal Palau 2. Petició 222 (punt 18), amb un import 
de 27,15 €, IVA inclòs. 

- 2 hores del Pavelló municipal Girona-Fontajau. Petició 232. (punt 19), amb un 
import de 27,15 €, IVA inclòs. 

- 4 hores del Pavelló municipal Girona-Fontajau. Petició 234 (punt 20), amb un 
import de 54,30 €, IVA inclòs. 
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- 7,5 hores del Pavelló municipal Girona-Fontajau. Petició 260 (punt 23), amb 
un import de 101,82 €, IVA inclòs 

Amb un total de 15,5 hores laborables, i un import total de 210,42 €, IVA inclòs. 

Hores festives: 

- 13,5 hores del Pavelló municipal Girona - Fontajau. Petició 206 (punt 16), 
amb un import de 311,67 €, IVA inclòs. 

- 2 hores del Pavelló municipal Girona - Fontajau. Petició 221 (punt 17), amb 
un import de 46,17 €, IVA inclòs. 

- 7 hores del Pavelló municipal Palau 2. Petició 222 (punt 18), amb un import  de 
161,61 €, IVA inclòs. 

- 21 hores del Pavelló municipal Girona-Fontajau. Petició 234 (punt 20), amb 
un import de 484,82 €, IVA inclòs. 

- 2 hores del Pavelló de Santa Eugènia - Montfalgars. Petició 235 (punt 21), 
amb un import de 46,17 €, IVA inclòs. 

- 1,5 hores del Complex Esportiu Palau. Petició 236 (punt 22), amb un import 
de 34,63 €, IVA inclòs. 

- 6 hores del Pavelló municipal Girona-Fontajau. Petició 260 (punt 23), amb un 
import de 138,52 €, IVA inclòs. 

Amb un total de 53 hores festives, i un import total de 1.223,59 €, IVA inclòs. 

Quedant 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: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 58 hores 
laborables diürnes i 10 hores diumenges i festius, per un import de 1.017,99 €, IVA 
inclòs (AD 2018/831). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 6 hores del Centre Cívic Sant Narcís. Petició 262 (punt 25), amb un import de 
81,46 €, IVA inclòs. 

Amb un total de 6 hores laborables i un import de 81,46 €, IVA inclòs. 
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Hores festives: 

- 3 hores del Centre Cívic Sant Narcís. Petició 262 (punt 25), amb un import de 
69,26 €, IVA inclòs. 

Amb un total de 3 hores festives i un import de 69,26 €, IVA inclòs. 

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

Bloc 5: 

Amb una bossa d'hores de neteges extres + incidentals i obres de 42,50 hores 
laborables diürnes i 11 hores diumenges i festius, per un import de 830,64 €, IVA 
inclòs (AD 2018/832). 

S'apliquen les següents: 

Hores laborables: 

- 1 hora del Centre Cultural La Mercè. Petició 216 (punt 28), amb un import de 
13,58 €, IVA inclòs. 

- 10 hores de les oficines del servei estacionament horari limitat. Petició 219  
(punt 29), amb un import de 135,76 €, IVA inclòs. 

- 5 hores habitatge residència del Bòlit. Petició 223 (punt 30), amb un import de 
67,88 €, IVA inclòs. 

- 1 hores del Centre Cultural La Mercè. Petició 237 (punt 31), amb un import de 
13,58 €, IVA inclòs. 

- 1 hores del Centre Cultural La Mercè. Petició 244 (punt 32), amb un import de 
13,58 €, IVA inclòs. 

- 2,5 hores habitatge residència del Bòlit. Petició 249 (punt 33), amb un import 
de 33,94 €, IVA inclòs. 

Amb un total de 20,5 hores laborables, amb un import de 278,32 €, IVA inclòs. 

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

Tercer .- Ampliar la garantia definitiva per un import de 239,41 €, que correspon  al 
5% del preu total anual de les ampliacions, IVA exclòs, en un termini de 15  dies en 
els termes de l'article 99.3 del TRLCSP. 

El detall de les ampliacions seria com segueix: 
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- Ampliació escola Eiximenis. Petició 261 (Bloc 1): 3.197,04 € anuals, IVA 
exclòs (5% = 159,85 €) 

- Ampliació CREC Sant Daniel. Petició 218 (Bloc 3): 1.549,23 € anuals, IVA 
exclòs (5% = 77,46 €) 

- Ampliació Bòlit, Centre d'Art Contemporani. Petició 182 (Bloc 5): 42,00 € 
anuals, IVA exclòs (5% = 2,10 €) 

Quart.- Requerir a l'adjudicatària  per  tal  que  dins  el  termini  de  15  dies  hàbils, a 
comptar de la recepció de la notificació, i  pel  que  fa  a  les  ampliacions, d'acord 
amb el previst als articles 156.3 i 219.2 del TRLCSP, comparegui  a  l'Ajuntament  a  
formalitzar  la modificació del contracte. 

Es proposa l'adopció del present acord en consideració als informes emesos per 
Educació, de dates 19 de febrer, 9 de març, 25 d'abril, 8 i 18 de maig, i 1 i 5 de juny 
de 2018, del Programa d'Infància i Joventut, de data 11 d'abril de 2018, pel Centre 
Cívic Barri Vell, de data 12 de febrer de 2018, per Mobilitat, de dates 19  de gener i 
15 de febrer de 2018, per Esports, de dates 21 de febrer, 1, 2, 6, 15, 23, i 26 de març, 
4 d'abril, i 7 i 10 de maig de 2018, pel Centre Cívic Ter, de data 4 d'abril de 2018, per 
Serveis Socials, de data 15 de maig de 2018, per Alcaldia, de data 14 de febrer de 
2018, del Centre Cultural de la Mercè, de dates 21 de febrer, 28 de març, 17 i 24 
d'abril, i 4 de maig de 2018, pel Centre d'Art Contemporani, de dates 9 de novembre 
de 2017, i 2 de març i 25 d'abril de 2018, per l'àrea de Promoció Econòmica, 
Desenvolupament  Local i Turisme, de data  30 d'abril 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): Passaríem, doncs, al punt 
número 9 de l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(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, una vegada 
més portem a modificació les prestacions derivades del contracte del servei de neteja, 
els blocs 1, 2, 3, 5 i 6, adjudicats a Eulen.  
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Alguns exemples de les modificacions que portem és el pavelló de Vila-roja, on es va 
celebrar la competició de la Copa Catalana i, per tant, va haver-hi una neteja, o a 
Fontajau, que es va celebrar El Sopar dels Miralls, o la celebració dels Jocs Emporion 
o, per exemple, també la suspensió del servei de neteja de l’Escola Josep Dalmau a 
causa de les obres consistents en el canvi de tota la coberta de l’escola, i per tant, 
aquí sí que no s’haurà de netejar durant aquest període. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP- Crida per Girona): Per anunciar que votarem que no 
com sempre en aquest punt. No els ve de nou i ho farem una vegada més, doncs, per 
les denúncies d’incompliments laborals i per les pràctiques precaritzadores d’aquesta 
empresa. 

Però també els volíem dir que saben que el dia 31, doncs, ens han fet saber que 
hauran de renovar una pròrroga. Nosaltres sí que els volem dir que, com hem fet 
sempre, evidentment, no avalarem aquesta pròrroga. 

I llavors, sí que ens agradaria, no?, perquè llavors no acusin l’oposició, com han fet en 
altres ocasions, de posar pals a les rodes i de no ajudar a avançar, doncs, que pensin 
com ho aprovaran i amb quins suports aprovaran la pròrroga que vindrà ben aviat. 

Nosaltres ja els fem saber que si no hi ha algun canvi substancial, doncs, evidentment, 
no podrem votar a favor tampoc el dia 31. Per tant, votem avui a favor i els demanem 
que ho tinguin en compte, tenen encara uns dies de marge per treballar. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, com en altres 
ocasions que hem tractat de temes de l’empresa Eulen, nosaltres ens abstindrem. 

Però la meva intervenció no anava en aquest sentit, sinó que a la comissió informàtica 
recordo que els vaig demanar que ens agradaria conèixer quin és el percentatge 
acumulat de les modificacions aprovades, perquè recordem que quan se supera…, en 
cap cas poden superar el 10 per cent. I, clar, ja portem les del 8 de maig, 10 de juliol, 
13 de novembre del 2017, 12 de febrer, 9 d’abril de 2018. Ens diuen que fins a aquest 
moment no hem acumulat més del 10 per cent. I li vaig demanar que, si us plau, si em 
fes arribar quin és aquest percentatge per poder una mica valorar quin és el marge de 
joc que tenim encara. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies. Sí, senyor Albertí, ho he 
demanat, el que passa que ja se m’entregarà, però jo li ben asseguro que no passem, 
entre altres coses perquè tindria un informe així de gros desfavorable dient-me que no 
puc seguir-ho fent. Per tant, li ben asseguro que no ha estat així.  

I només dir-li a la senyora Pèlach que tinc molt present, que tinc aquí la renovació, 
esperava acabar aquest Ple per posar-me a treballar en el Ple següent. Però tinc molt 
clara la renovació. 

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? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana – Mes, integrat per 
quatre membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, la modificació de les prestacions derivades del contracte dels serveis de 
neteja dels centres i equipaments de l’Ajuntament de Girona corresponents als blocs 1, 
2, 3, 5 i 6, 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 CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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Abstenció:  
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 
 
 

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

Primer. Petició de compatibilitat per a la realització d'una segona  activitat privada. 

El 29 de setembre de 2015, Eduard Caula Paretas, sergent de la policia Municipal, va 
presentar instància, RE 2015045740 en la que comunicava que havia procedit 
col·legiar-se en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona com a advocat "no exercent", 
núm. de col·legiat 3531, entenent que aquesta situació de col·legiació no era 
contrària a la Llei 53/1984, de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal al 
servei de les administracions públiques en tant que no constituïa una activitat 
retribuïda més enllà de l'àmbit de representació pròpia o de familiars fins a 3r. grau. 

També en aquesta instància demanava, a l'empara de la Llei Orgànica 4/2001 de 12 
de novembre, reguladora del dret de petició, un pronunciament per part de 
l'Ajuntament de Girona respecte de la petició de compatibilitat per a la realització 
d'una segona activitat privada, com és l'exercici de l'advocacia. 

A aquest efecte i com a fonament de la seva petició aporta la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida núm. 160/2012 de 12 d'abril i la recaiguda en 
recurs d'apel·lació, STSJ de Catalunya  423/2013 d'11 d'abril. 

Per acord de Ple de data 14 de març de 2016 se li va reconèixer al Sr. Eduard Caula 
Paretas 

Segon.- El Sr. Caula va presentar per registre d'entrada 2016041308 un escrit 
sol·licitant la seva renúncia a la compatibilitat autoritzada pel Ple en data de 14  de 
març de 2016, i en resolució d'aquella petició per Decret d'Alcaldia de data 19 de 
setembre de 2016 es va acceptar la renúncia del reconeixement de compatibilitat 
amb un segon lloc de treball o activitat al Sr. Caula com advocat exercent. 

Tercer.- En data de 04 de juny de 2018, el Sr. Caula ha presentat de nou un registre 
d'entrada número 2018042884 per la qual sol·licita el reconeixement de  la 
compatibilitat amb una segona activitat privada, en concret, l'exercici de l'advocacia 
en els mateixos termes que la sol·licitat presentada en el març de 2016. 

Quart.- Normativa aplicable. 

El règim d'incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals és el que 
estableix, amb caràcter general per a la funció pública la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre,   d'incompatibilitats del  personal  al  servei  de  les administracions 
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públiques, que estableix e el seu art. 2.1c) que la mateixa serà d'aplicació, entre 
d'altres, al personal al servei de les Corporacions locals i dels organismes d'elles 
dependents (qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de la seva relació d'ocupació), i 
el contingut de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. L'exercici d'un segon lloc de 
treball o activitat pública o privada requerirà, en tots els casos, autorització expressa 
prèvia. 

Per autoritzar la compatibilitat o no d'una segona activitat, cal prèviament diferenciar 
segons es tracti d'una activitat privada o una activitat pública. 

Pel que es refereix a les activitats privades, el principi general d'aplicació és el 
d'autorització de la compatibilitat sempre i quan aquest activitat privada no impedeixi 
o menyscabi l'estricte compliment dels deures en el lloc de treball públic o 
comprometés la seva imparcialitat o independència. No obstant això, queden 
excloses d'aquest principi general d'autorització els supòsits previstos a l'article 11 de 
la Llei 21/1987 i que són els següents: 

El desenvolupament d'activitats privades, per si o mitjançant substitució, incloses les 
de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei 
d'entitats o de particulars, que es relacionin directament amb les que desenvolupa el 
departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta serveis. 

S'exceptuen d'aquesta prohibició les activitats particulars que s'exerceixen en virtut 
d'un dret legalment reconegut i que realitzen per a si els directament interessats. 

No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han de 
prestar a persones a què hom està obligat a atendre en el desenvolupament del 
càrrec públic. 

a) La pertinença a consells d'administració o a òrgans rectors d'empreses o 
entitats privades, si l'activitat d'aquestes està directament relacionada amb les que 
desenvolupi el departament, l'organisme, l'entitat o l'empresa pública en què presta 
serveis el personal afectat. 

b) El desenvolupament d'activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, ja sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d'entitats o 
particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers 
anys o en els que hagi d'intervenir per raó del lloc públic. 

c) El desenvolupament, per si o per persones interposades, de càrrecs de tot 
ordre en empreses o en societats concessionàries, contractistes d'obres, serveis o 
subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o 
aval del sector públic, sigui quina sigui la configuració jurídica d'aquestes. 

d) La participació superior al 10% del capital de les empreses o societats a què 
es refereix l'apartat anterior. 



113 
 
 

 

Sens perjudici del que s'ha enumerat en els paràgrafs anteriors, en cap cas la suma 
de jornades de l'activitat pública principal i l'activitat privada no podrà superar la 
jornada ordinària de l'Administració incrementada en un 50%. 

A nivell econòmic cal considerar que les percepcions econòmiques que es percebin 
com a conseqüència de les autoritzacions atorgades per aplicació de la normativa 
vigent, en cap cas podran superar les remuneracions màximes establertes en el 
Pressupostos Generals de l'Estat per al càrrec de director general o la que, si 
s'escau, determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat. Tampoc podrà, en 
cap cas, superar els límits retributius que  estableix l'article 5 de la Llei 21/1987, de 26 
de novembre. 

Els serveis prestats en el segon lloc de treball o activitat no computaran a efectes de 
triennis, de drets passius i de pensió per a la Seguretat Social. 

Així mateix, les pagues extraordinàries i les prestacions de caràcter familiar 
únicament es podran percebre en un dels llocs. 

En cap supòsit podrà autoritzar-se l'exercici d'una segona activitat, quan la persona 
interessada percebi un complement específic pel factor d'incompatibilitat o per un 
concepte equiparable. 

L'autorització o denegació de l'exercici d'aquesta segona activitat, tant pública com 
privada, requerirà amb caràcter previ que la persona interessada hagi formulat la 
declaració d'activitat. 

Correspondrà al Ple de la corporació l'autorització o denegació de compatibilitat del 
personal al servei de les entitats locals, de conformitat amb el que disposa l'article 50 
del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, sens perjudici del 
règim de delegacions que pugui aprovar-se. 

Tercer.- Anàlisis de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida núm. 
160/2012 de 12 d'abril. 

El criteri d'incompatibilitat absoluta establert per la Llei Orgànica 2/1986,  de 13  de 
març, de Forces i Cossos de Seguretat (LOFCS), ha estat corregit per la 
jurisprudència, en entendre que la remissió a la legislació general sobre 
incompatibilitats de l'article 6.7 d'aquesta "la pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad es causa de incompatibilidad para el desempeño de cualquier otra 
actividad pública o privada, salvo aquellas actividades exceptuadas de la legislación 
sobre incompatibilidades" admet l'aplicació de les excepcions establertes a la 
normativa general sobre incompatibilitats, postura que també és compatible amb la 
redacció de l'article 37 de la Llei 16/1991 de les policies locals que disposa "la 
condició de policia local és incompatible amb l'exercici de cap altre activitat pública o 
provada,  feta excepció de les activitats no incloses en la legislació reguladora de les 
incompatibilitats". 
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Aquesta compatibilitat ha estat recollida pel Tribunal Suprem, així la STS, Sala CA 
Secció 7a. 17 de febrer de 2011 de 5 de maig de 2011, entre altres. 

S'assenyala però que aquesta compatibilitat no podrà ser plena i absoluta, en  tant 
que no pot impedir ni menyscabar l'estricte compliment dels deures de l'actor com a 
policia local, ni comprometre tampoc la seva  imparcialitat  o independència. 

Fonament: 

Atès el que disposa la normativa vigent d'aplicació, la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, 
la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de 
l'Administració de la Generalitat, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova 
el reglament del personal al servei de les entitats locals (articles  321 a 344) i el Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (article 50.9). 

Atès que la sol·licitud formulada pel Sr. Eduard Caula Paretas s'ajusta a les 
condicions necessàries per a què li pugui ser concedida compatibilitat per exercir una 
segona activitat en l'àmbit privat. 

Reconèixer, de conformitat amb la part expositiva d'aquest informe i complertes les 
prescripcions legals vigents, la compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat 
sol·licitada al Sr. Eduard Caula Paretas com a advocat exercent. 

En qualsevol cas, la declaració de compatibilitat restarà supeditada en tot moment 

- a l'acompliment del servei en aquesta Administració per part del treballador i 
dels horaris i/o torns laborals establerts o que es puguin establir amb posterioritat a 
aquesta declaració de compatibilitat. 

- compliment de la normativa establerta en matèria d'incompatibilitats. 

- no percepció del complement específic pel factor d'incompatibilitat, que es 
deixarà sense efecte  atesa el reconeixement de la compatibilitat no podrà exercir en 
assumptes relacionats o que es refereixin a les activitats de la Policia Municipal o que 
siguin de la seva competència o dels que tingui coneixement o informació per raó de 
la seva condició de funcionari del cos de la policia municipal. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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



115 
 
 

 

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 setembre del 
2015 el senyor Caula, que és el sergent de la Policia Municipal, va presentar una 
instància en la qual ens comunicava que havia procedit a col·legiar-se a l’il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Girona com a no exercent i que també en aquesta instància ens 
demanava un pronunciament per part de l’Ajuntament de Girona respecte a la petició 
de compatibilitat a la realització d’una segona activitat com a exercici de l’advocacia. 
El març del 20169 se li va reconèixer, vàrem passar-ho pel Ple, aquesta compatibilitat. 
I, posteriorment, el senyor Caula ens va sol·licitar la renúncia d’aquesta compatibilitat 
que havia estat autoritzada pel Ple. 

El juny del 2018 ens ha tornat a presentar de nou sol·licitant el reconeixement 
d’aquesta compatibilitat amb la segona activitat privada, en concret en l’exercici també 
de l’advocacia, i per tant, el que avui es presenta a Ple és reconèixer aquesta 
compatibilitat de segon lloc de treball sol·licitada pel senyor Caula i tenint en compte 
que a més a més estarà supeditada, aquesta declaració de compatibilitat, a una sèrie 
de compliments, entre els quals no una percepció del complement específic 
d’incompatibilitat i que tampoc podrà exercir en assumptes relacionats que es 
refereixin a activitats de la Policia Municipal o, bé, que estiguin sota la seva 
competència. 

Moltes gràcies.  

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, com ha explicat la senyora 
Planas, aquest és un tema que ja va sorgir fa dos anys en un ple municipal i ja llavors 
nosaltres ens vam posicionar en contra, tot i entenent, diguéssim, que és feina del 
Govern o ha d’acceptar aquesta compatibilitat perquè així li marca la llei, però per 
nosaltres, per una qüestió, diguéssim, política de fons, la veritat és que se’ns genera o 
hi veiem una incompatibilitat de fons que un policia pugui estar exercint al mateix 
temps d’advocat, sigui qui sigui aquesta persona i no té res a veure amb la persona en 
concret, sinó que el que veiem és que un agent de l’ordre al mateix temps sigui, doncs, 
advocat, controlar la compatibilitat i la incompatibilitat es pot fer realment complicat. 

Per aquesta raó de fons i no pel procediment en concret que s’està portant avui a 
votació, nosaltres farem un no. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Hi ha més 
intervencions? Doncs, ho deixem així. Passaríem a la votació de la proposta. 
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Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
(Veus de fons.) 

Disculpin, que no hem pres nota. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra la CUP. 
Disculpin. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria, 
amb els vots a favors dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, Ciutadans, integrat per dos membres, l’abstenció dels grups municipals 
Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, el Partit dels Socialistes de 
Catalunya, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i el 
vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
reconèixer la compatibilitat per al segon lloc de treball o activitat del senyor Eduard 
Caula Paretas. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria 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. 
Vots en contra:  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Abstenció:  
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

11. Modificació de la plantilla de l'exercici 2018 aprovada per acord de Ple de 
data 18 de desembre de 2017 i modificada per acord de Ple de data 9 d'abril de 
2018. 
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D’acord amb allò que disposa l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 
 
L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
estableix que "correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del 
Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual", article que fa referència a les places, ja que 
els llocs de treball no formen part d'aquest instrument de gestió. Continua aquest 
article indicant que "les plantilles hauran  de respondre als principis de racionalitat, 
economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, 
sense que les despeses de personal puguin rebassar els límits que es fixen amb 
caràcter general." 
D'altra banda, l'article 126 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
estableix que aquestes plantilles han de comprendre tots el llocs de treball (referint-se 
novament a places), degudament classificats pel que fa al personal funcionari, laboral 
i eventual, en funció del grup de classificació. 

Per acord de Ple de data 18 de desembre de 2017 es va aprovar la plantilla de 
personal per a l'any 2018, i per acord de Ple de data 9 d'abril de 2018 es va aprovar 
una modificació d'aquesta. 

Amb posterioritat a la seva aprovació i per la prestació dels diferents serveis 
municipals es fa necessària de nou la modificació de la plantilla per tal  de procedir a 
ajustar la plantilla actual a noves necessitats detectades, per una banda, i ajustar les 
places que quedaran vacants als requeriments de l'organització. 

La plantilla que s'adjunta és la relació ordenada i classificada de les places dotades 
econòmicament a l'Ajuntament, per aquest exercici resultat de l'amortització, nova 
creació i requalificació de places portat a terme a partir de la darrera plantilla 
aprovada. Comprèn totes les places degudament classificades pel que fa al personal 
funcionari, laboral i eventual, en funció del grup de classificació. 

S'inclouen a més, dades que detallen, respecte del total de places i en funció  dels 
grups de classificació, l'existència de vacants. 

I) En primer lloc, en data de 25 d'abril de 2018 va quedar vacant per defunció 
del seu titular una plaça d'oficial primera conductor de grues (número 2435), plaça del 
subgrup de classificació C2, CD 16, de naturalesa laboral. El treballador estava jubilat 
parcialment i el seu rellevista prestava serveis com a tècnic de la Unitat Operativa de 
Serveis de l'àrea de Mobilitat. Ateses les necessitats organitzatives de l'àrea de 
Mobilitat i Via Pública, s'amortitza la plaça d'oficial i es crea una plaça de naturalesa 
funcionarial de tècnic de grau mitjà, escala administració especial, subescala tècnica, 
inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21. (numero 2856). 
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Aquesta modificació de plantilla no genera sobrecost de pressupost atès que hi havia 
dotació pressupostària tant pel jubilat parcial com pel seu rellevista durant tot l'any, i 
l'oficial ha estat baixa el mes d'abril de 2018. 

II) A la plantilla hi ha vacant una plaça d'Auxiliar administrativa de naturalesa 
funcionarial, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, i adscrita al servei de 
Contractació de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior (número 2586), però ateses les 
necessitats del servei de Contractació  el perfil que es requereix cobrir és el  de 
tècnic, pel que s'amortitza la plaça d'Auxiliar Administrativa i es crea una plaça de 
naturalesa funcionarial de Tècnic de Gestió, de l'escala d'admininistració general, 
subgrup de classificació A2, CD 21 (número 2857). 

Aquesta modificació no genera sobrecost, atès que la plaça que s'amortitza estava 
dotada per tot l'any 2018 i no s'ha procedit a la seva cobertura. 

III) A la plantilla hi ha també vacant una plaça d'Administratiu/va de naturalesa 
funcionarial, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18, i adscrita a la secció 
de Patrimoni de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior (número 2512), però ateses les 
necessitats de l'àrea es considera adient disposar d'aquesta plaça a l'OIAC, com 
auxiliar administratiu/va, pel que s'amortitza la plaça d'Administratiu/va i es crea una 
plaça d'auxiliar administrativa, funcionària, de l'escala d'administració general, 
sotsescala auxiliar, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16. (número 2858). 

Aquesta modificació no comporta increment retributiu. 

IV) A la plantilla hi ha la plaça de tècnic/a de gestió adscrita a la secció de 
Pressupostos i Comptabilitat de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior de naturalesa 
laboral, que va quedar vacant per excedència de la treballadora. Atès que és 
necessari cobrir aquesta plaça, però es requereix una relació funcionarial, s'amortitza 
la plaça laboral de Tècnic/a A2 (2476) i es crea una plaça de naturalesa funcionarial 
de tècnic/a de gestió, de l'escala d'administració general, inclosa en el subgrup de 
classificació A2, CD 21. (número 2859). 

Aquesta modificació no comporta increment retributiu, atès que la plaça estava 
dotada per 8 mesos, i encara no s'ha procedit a la seva cobertura, i es tracta 
únicament d'amortització de plaça en un règim laboral, per crear-ne una de nova 
d'idèntiques característiques en règim funcionarial. 

V) En data de 8 de juny de 2018 queda vacant la plaça número 1099, peó de 
Jardineria, inclosa en el subgrup de classificació AP, CD 13, règim  laboral, perquè 
l'interí que l'ocupa passa a ocupar una plaça d'oficial a la mateixa brigada de 
jardineria que queda vacant per jubilació del seu titular. 

Atès que a la brigada de jardineria les necessitats del servei requereixen de perfils 
d'oficials per a desenvolupar les tasques pròpies de la brigada, les places de peons 
es van reconvertint a places d'oficial, pel que es procedeix a l'amortització de la plaça 
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de peó per crear-ne una plaça laboral d'oficial de primera, inclosa en el subgrup de 
classificació C2, CD16. (número 2860). 

Aquesta modificació suposarà de l'1 de juliol de 2018 al 31 de desembre de 2018 un 
increment de cost del pressupost de 1.743,79 euros. 

VI) Per  altra  banda,  des  de  l'àrea  de  Cultura  s'han  de  realitzar  
campanyes adreçades a la població en general, empreses, comerços i entitats de la 
ciutat de Girona per a la dinamització lingüística a la ciutat, s'han d'organitzar actes de 
sensibilització lingüística adreçats a la població en general o a col·lectius específics i 
col·laborar amb les campanyes de sensibilització impulsades pel Consorci de 
Normalització Lingüística. 

Atès que aquestes funcions no poden ser assumides per part del personal de l'àrea 
de Cultura es considera necessària la incorporació d'un nou tècnic/a que realitzi, 
entre altres, les funcions abans esmentades, pel que es proposa la creació d'una 
plaça de naturalesa funcionarial de tècnic de gestió, de l'escala d'administració 
general, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21 per adscriure-la a l'àrea de 
Cultura.(número 2861). 

Aquesta modificació suposaria de l'1 de juliol de 2018 al 31 de desembre de  2018 un 
increment de cost del pressupost de 17.070 euros. 

VII) A la plantilla hi ha la plaça de tècnic/a informàtic adscrit al Servei de 
Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior de 
naturalesa laboral, que va quedar vacant el 12/02/2018 per excedència del treballador 
que l'ocupava. Atès que és necessari cobrir aquesta plaça, però es requereix una 
relació funcionarial, s'amortitza la plaça laboral de Tècnic/a A1 (86) i es crea una 
plaça de naturalesa funcionarial de tècnic/a superior, de l'escala d'administració 
especial, inclosa en el subgrup de classificació A1, CD 24. (número 2862). 

Aquesta modificació no comporta increment retributiu, atès que la plaça estava 
dotada per tot l'any, i encara no s'ha procedit a la seva cobertura, i es tracta 
únicament d'amortització de plaça en un règim laboral, per crear-ne una de nova 
d'idèntiques característiques en règim funcionarial. 

VIII) En data de 31 d'agost de 2018 quedarà vacant per jubilació la plaça 
d'Ordenança número 2005 adscrita a l'àrea d'Hisenda i Règim Interior, inclosa en el 
subgrup de classificació AP, CD 13, laboral. La treballadora està jubilada parcialment 
i la seva rellevista presta serveis com auxiliar al Teatre Municipal. Ateses les 
necessitats organitzatives dels serveis afectats a partir del moment en què aquesta 
plaça quedi vacant es fa necessària amortitzar la plaça d'ordenança (2005) i crear 
una plaça d'Auxiliar Administrativa, de règim funcionarial, de l'escala d'administració 
general, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, adscrita al Teatre Municipal 
(número 2863). 

IX) La plaça de plantilla 433 de Tècnic/a d'Educació Infantil ha quedat vacant 
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per incapacitat absoluta de la treballadora que l'ocupava. Atès que és necessari 
mantenir aquesta plaça però es requereix una relació funcionarial, s'amortitza la plaça 
laboral Tècnic/a Educació Infantil (433) i es crea una plaça de naturalesa funcionarial 
de Tècnic/a d'Educació Infantil, de l'escala d'administració especial, tècnic auxiliar, 
inclosa en el subgrup C1, CD18 (número 2864). 

Aquesta modificació no comporta increment retributiu, atès que la plaça estava 
dotada per tot l'any, i es tracta únicament d'amortització de plaça en un règim laboral, 
per crear-ne una de nova d'idèntiques característiques en règim funcionarial. 

L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva 
vigència, per respondre l'establiment de nous serveis, per l'ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si 
respon a criteris d'organització administrativa interna. 

Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la 
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació 
de plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de  crèdits del 
pressupost. 

Vist el certificat emès per l'Interventor de l'Ajuntament de Girona en el que certifica 
que un cop analitzades les amortitzacions i creacions de places que s'han identificat, 
existeix crèdit suficient al capítol 1- despeses de personal, per donar cobertura a la 
present modificació de plantilla. 

X) En data 11 de juliol de 2018 quedarà vacant la plaça de subaltern número 
1197, vigilant de la brigada de Medi Ambient, inclosa en el grup de classificació AP, 
CD 13, règim laboral, per jubilació del seu titular. 

Ateses les necessitats de les brigades de l'àrea de Sostenibilitat, es proposa 
amortitzar aquesta plaça i crear la plaça 2865 de Peó, inclosa en el grup de 
classificació AP, CD 13, i adscriure-la a la brigada de Jardineria. 

Aquesta modificació no comporta increment retributiu, atès que la plaça 1197 estava 
dotada per tot l'any, i es tracta d'amortitzar una plaça de subaltern per una plaça de 
peó, que tenen les mateixes retribucions. (AP, CD 13) 

XI) En la plantilla aprovada per aquest exercici 2018 a l'Àrea d'Hisenda i 
Règim Intern hi havia incorporada una plaça de Tècnic, funcionària, de l'escala 
d'administració general, subescala de gestió, inclosa en el subgrup de classificació 
A2, CD 21, número 2809. Analitzades les necessitats de Secretaria General de 
l'Ajuntament, es fa necessària l'amortització d'aquesta plaça i  procedir a la creació 
d'una plaça nova, funcionària, de l'escala d'administració general, subescala tècnica, 
inclosa en el subgrup de classificació A1, CD 24, tècnic/a superior, número 2866. 
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Aquesta modificació suposarà de l'1 de setembre de 2018 al 31 de desembre de 
2018 un increment de cost del pressupost de 12.956,87 euros, i a la vista del 
certificat emès per l'Interventor de l'Ajuntament de Girona en el que certifica que 
existeix crèdit per donar cobertura a aquesta modificació de plantilla. 

PRIMER.- Amortitzar la plaça número 2435 , Oficial primera adscrita a la Unitat  de 
Retirada de Vehicles, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16 i de règim 
laboral. 

SEGON.- Crear la plaça número 2856, tècnic/a de l'escala d'administració especial, 
subescala tècnica, adscrita a la Unitat Operativa de Serveis de l'àrea de Mobilitat i Via 
Pública, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21 i de règim funcionarial. 

TERCER.- Amortitzar la plaça número 2586, auxiliar administrativa, escala 
d'administració general, subescala auxiliar, inclosa en el subgrup de classificació C2, 
CD 16, de règim funcionarial, adscrita al servei de Contractació. 

QUART.- Crear la plaça número 2857, tècnic/a de gestió, de l'escala d'administració 
general, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21, de règim funcionarial, 
adscrita al servei de Contractació. 

CINQUÈ.- Amortitzar la plaça número 2512, administratiu/va de l'escala 
d'administració general, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18 i de règim 
funcionarial, adscrita a la secció de Patrimoni. 

SISÈ.- Crear la plaça número 2858, auxiliar administrativa, inclosa en el subgrup de 
classificació C2, CD 16, règim funcionarial, adscrita a l'OIAC. 

SETÈ.- Amortitzar la plaça número 2476, tècnica de grau mitjà, de règim laboral i 
inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21, adscrita a la secció de 
Pressupostos i Comptabilitat. 

VUITÈ.- Crear la plaça 2859, tècnica de gestió, de l'escala d'administració general, 
inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21, de règim funcionarial, adscrita a 
l'àrea d'Hisenda. 

NOVÈ.- Amortitzar la plaça 1099 de peó, adscrita a la brigada de jardins, de 
naturalesa laboral, inclosa en el grup AP, CD 13. 

DESÈ.- Crear la plaça 2860, oficial de primera, de naturalesa laboral, inclosa en el 
subgrup C2, CD16, adscrita a la brigada de Jardineria. 

ONZÈ.- Crear la plaça 2861, tècnic/a de gestió de l'escala d'administració general, 
inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21, de règim funcionarial, adscrita a 
l'àrea de Cultura. 

DOTZÈ.- Amortitzar la plaça 86 de tècnic superior, adscrita al Servei de Sistemes i 
Tecnologies de la Informació, de naturalesa laboral, inclosa en el grup A1, CD 24. 
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TRETZÈ.- Crear la plaça 2862, tècnic/a superior de l'escala d'administració especial, 
inclosa en el subgrup de classificació A1, CD 24, de règim funcionarial, adscrita al 
Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació. 

CATORZÈ.- Amortitzar la plaça 2005 d'Ordenança, de naturalesa laboral, inclosa en 
el grup AP, CD 13. 

QUINZÈ.- Crear la plaça 2863, auxiliar administrativa de l'escala d'administració 
general, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, de règim funcionarial, 
adscrita al Teatre Municipal. 

SETZÈ.- Amortitzar la plaça 433 de Tècnic/a d'Educació Infantil, de naturalesa 
laboral, inclosa en el grup C1, CD 18. 

DISSETÈ.- Crear la plaça 2864, Tècnic/a d'Educació Infantil, de l'escala 
d'administració especial, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18, de règim 
funcionarial. 

DIVUITÈ.- Amortitzar la plaça 1197 de Subaltern, de naturalesa laboral, inclosa en el 
grup AP, CD 13. 

DINOVÈ.- Crear la plaça 2865 de Peó, de naturalesa laboral, inclosa en el grup AP, 
CD 13. 

VINTÈ.- Amortitzar la plaça 2809, funcionària, escala d'administració general, 
subescala de gestió, inclosa en el subgrup de classificació A2, CD 21. 

VINT-I-UNÈ.- Crear la plaça 2866, funcionària, de l'escala d'administració  general, 
subescala tècnica, inclosa en el subgrup de classificació A1, CD 24. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 11 de l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(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): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el Ple de 
l’abril ja vàrem portar una proposta de modificació de la plantilla amb posterioritat a la 
seva aprovació. I per a la prestació dels diferents serveis municipals, es fa necessària 
una nova modificació de la plantilla per tal de procedir a ajustar-la, la plantilla actual, a 
les noves necessitats que s’han detectat. 
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La plantilla, com vostès saben, comprèn totes les places que estan degudament 
classificades pel que fa al personal funcionari, al laboral, a l’eventual i en funció també 
del grup de classificació. S’hi inclouen a més a més dades que es detallen respecte al 
total de les places i en funció dels grups de classificació i també l’existència de 
vacants. 

El que avui portem aquí és tot un…, no sé si és necessari que les enumeri o ja estan a 
la proposta d’acord; entenc que ja les han llegides i estan a la proposta d’acord. 
Portem avui aquests punts per tal que siguin aprovats. Alguns d’ells és perquè passem 
de laboral a funcionari, perquè vostès saben que estem en la fase de funcionarització; 
altres és perquè s’ha adscrit una plaça…, hem passat una plaça d’un nivell a un altre 
nivell, però, en principi, totes elles favorables per als treballadors de la casa. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, regidora, Planas, una prèvia, perquè 
tindrà raó avui la senyora Veray que vostès ja senten en campanya electoral i, com 
que parlava de nyaps de governs anteriors, dues coses sí que li vull dir. Ja sé que no 
té a veure amb aquest punt, però trec temps d’aquest punt per dir-l’hi. 

El primer, que després de set anys de gestió vostès parlin d’alguns nyaps d’algunes 
coses a mi ja em sembla poc seriós, perquè vostès porten gestionant set anys –un i 
mig amb nosaltres, però vostès porten set anys.  

I segon, li ho he dit sempre, si hi ha responsabilitats polítiques que es depurin, però 
molt probablement les trobarà més a prop seu que no pas d’aquest grup municipal en 
aquests moments. 

I continuant amb el tema de la plantilla, nosaltres donarem suport a aquest punt, però 
com he dit altres vegades i avui li insisteixo, sabem que hi ha acord amb els 
representants municipals… –perdó–, sindicals, i per tant, hi donarem suport. El que 
trobem a faltar una miqueta, i és un treball que havíem fet conjuntament quan 
governàvem, és una planificació de les diferents àrees, és a dir, entenem que vostès el 
que porten aquí són amortitzacions de jubilacions, prejubilacions que van arribant i que 
van gestionant, però no veiem quina planificació hi ha hagut d’aquest mandat. És a dir, 
porten aquestes àrees perquè han arribat jubilacions en aquestes àrees? Hi ha una 
planificació de quines àrees es comencen a treballar primer o després quant a la 
plantilla? Tampoc veiem una coherència amb les categories, si és que s’ha començat 
per les categories més baixes per promocionar o d’altres. Què passarà amb el Servei 
Municipal d’Ocupació, que hi havia hagut certa problemàtica perquè té una estructura 
fixa molt petita i pensem, doncs, que s’ha d’anar consolidant? Amb l’Oficina Municipal 
d’Habitatge? Amb el treballador de més de suport que hi havia d’haver a Cooperació, 
per exemple? Amb les brigades, que s’havia parlat d’externalitzar alguns serveis o de 
potenciar les brigades? És a dir, totes aquestes respostes és les que ens agradaria 
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tenir respecte de la plantilla més enllà que es pactin, doncs, requalificacions de places 
després de jubilacions o prejubilacions. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A 
nosaltres continuant en la nostra línia que ja hem manifestat diferents vegades sobre 
aquest tema, ens abstindrem: continua la tecnificació de plantilles, o sigui, reduir les 
places de C1, C2 i D. I, bé, potser en aquesta ocasió no és tan punyent com altres 
vegades i que l’increment de pressupost no variarà gaire, però això sí que significarà 
un increment de pressupost de cara al 2019, suposo que vostès ho tenen en compte. 

I, bé, com hem dit abans, i hem dit moltes altres vegades en aquests punts que vostès 
ens porten, no és el nostre model i ens abstindrem. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, com hem fet 
altres vegades que hem parlat del tema aquest de modificació de plantilla i atenent, 
entre altres, les raons que ara la regidora Sílvia Paneque deia, neguits que nosaltres 
també tenim en determinats serveis que cal consolidar i que no entenem o no veiem 
que realment s’aposti fermament per aquests serveis, nosaltres ens abstindrem. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Si em permet, jo també gastaré els minuts per 
contestar la senyora Paneque. Em saben molt de greu les seves paraules, vostè sap 
quines són les maneres d’actuar, jo estic segur que vostè, coneixent-la, no pot 
defensar en cap moment la llicència que estava donada en el seu moment. Jo no 
entenc per què vostès…, en cap moment es pot defensar: aquesta llicència estava mal 
donada. 

I quan s’ha parlat de nyaps, jo crec que he dit al senyor Salellas que estava d’acord 
que realment aquesta llicència era un nyap realment. Perquè estava, bé, una llicència 
que ha tingut mala sort i tot ha estat bastant mala sort o mal fet, i realment tot ha 
estat… Hi ha més d’un error. 

Per tant, em sap greu que vostè pensi d’aquesta manera perquè en cap moment l’he 
interpel·lada a vostè mateixa, em sembla que ho he deixat molt clar. 
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Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, 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, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de la plantilla 
de personal. 
 
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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Abstenció:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors 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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

12. Aprovació de l'organigrama de l'Ajuntament de Girona. 

Per acord de Ple de 9 d'abril de 2018 es van aprovar els organigrames de 
l'Ajuntament de Girona d'acord amb l'organització política aprovada per Decret 
d'Alcaldia número 2017021882, de 31 d'octubre de 2017, en el que s’estructurava la 
Corporació municipal en set àrees: 

1. Àrea d'Alcaldia 
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2. Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 

3. Àrea d'Hisenda i Règim Interior 

4. Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme 

5. Àrea d'Educació i Esports 

6. Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 

7. Àrea de Cultura 

El Ple en sessió de 11 de juny de 2018 va aprovar la modificació dels organigrames 
per actualitzar l'organigrama de l'àrea d'Hisenda i Règim Interior  per tal d'adaptar-lo 
a les necessitats organitzatives derivades de l'aplicació del Reial Decret 424/2017, de 
28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector 
Públic Local, reglament que entrarà en vigor el proper 1 de juliol de 2018, així com 
actualitzar els organigrames de les altres àrees per actualitzar els canvis de personal 
que s'han produït des de la darrera aprovació dels organigrames. 

Per decret de l'alcaldia de 12 de juny de 2018, número 2018011168, es va aprovar la 
nova organització política de la Corporació municipal en quant a la determinació de 
les diferents àrees en les que s'estructura la Corporació municipal, àmbit funcional de 
la mateixa i Tinents d'Alcalde i regidors/es  adscrits a cadascuna de les mateixes. Les 
noves àrees són: 

1. Àrea d'Alcaldia 

2. Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 

3. Àrea d'Hisenda i Règim Interior 

4. Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació 

5. Àrea d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 

6. Àrea de Cultura, Educació, Benestar Social i Ciutadania 

Cada una d'aquestes àrees comprèn un o diversos sectors funcionalment homogenis 
de l'activitat administrativa local, resultat d'analitzar la situació organitzativa existent i 
fer una proposta de futur, que es trasllada, a la pràctica, en un nou organigrama 
funcional, que busca una òptima distribució dels recursos humans. 

L'aprovació dels organigrames per part de l'Ajuntament es constitueixen com 
instruments definidors formals d'aquestes àrees de govern, de les relacions de 
dependència jeràrquica i institucionalització dels nivells de comandament, 
responsabilitat i rendiments de comptes. 
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Es determina la ubicació dels diferents serveis i unitats dins l'estructura general i 
ajuda a una major definició del funcionament en conjunt. 

Aquests organigrames han de contribuir a ser la primera base per a l'aprovació 
d'altres instruments organitzatius per a la consecució de l'ordenació dels llocs de 
treball dins el marc de les competències d'autoorganització de què disposen les 
administracions públiques. 

Primer.- APROVAR l'actualització de l'organigrama general de l'Ajuntament de Girona 
i els organigrames de les sis àrees de govern, que inclouen els canvis derivats de la 
nova organització municipal aprovada per decret d'alcaldia número 2018011168. 

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

Sra. Marta Madrenas 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. La tinenta 
d’alcalde Mª 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): 
 
La Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el Decret 
d’alcaldia del juny del 2018 es va aprovar la nova organització política de la corporació 
municipal quant a la determinació de les diferents àrees que estructuraven la 
corporació municipal en l’àmbit funcional de tinences d’alcaldia i regidors adscrits. 
Quedaven en sis àrees: l’Àrea d’Alcaldia; l’Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, 
Participació, Seguretat i Cooperació; l’Àrea d’Hisenda, Règim Interior; l’Àrea de 
Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació; l’Àrea 
d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, i, per últim, l’Àrea de Cultura, Educació, 
Benestar Social i Ciutadania. 
L’aprovació dels organigrames per part de l’Ajuntament es constitueix com un 
instrument definidor formal d’aquestes àrees de govern, de les relacions també de 
dependència jeràrquica i institucional a nivells de comandament, responsabilitat i 
també rendiment de comptes. Per tant, el que es determina és la ubicació dels 
diferents serveis i de les unitats dins de l’estructura general per tenir, bé, una millor 
definició de cada una de les àrees. I, per tant, el que avui portem a aprovar és 
l’actualització d’aquest organigrama. 
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Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar 
l’abstenció del meu grup en aquest punt. Vostès saben perfectament que, 
efectivament, l’organigrama respon a la seva organització política, que nosaltres no 
compartim, i per tant, per coherència política no hi podem sonar suport. 

I també anuncio l’abstenció en el punt següent per la mateixa raó, que per coherència 
política, doncs, no podem estar-hi d’acord. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. El meu grup en anteriors 
ocasions sempre s’ha abstingut a l’hora de pronunciar-se sobre els canvis imposats 
per l’equip de govern en el seu organigrama intern, i la darrera vegada que ho vam fer 
va ser el mes d’abril d’aquest mateix any. I nosaltres ja els dic que seguirem la mateixa 
línia i que, per tant, ens abstindrem. 

Nosaltres entenem que després de no poder aprovar en el darrer plenari l’establiment 
de les comissions informatives amb les sis àrees que proposaven, el que volen fer ara 
és que almenys el seu organigrama intern reculli l’autoorganització que va ser 
aprovada per decret d’alcaldia el passat 12 de juny. 

Nosaltres en aquest sentit no ens hi oposarem, el seu equip de govern està treballant i 
s’està organitzant en aquestes àrees, nosaltres tenim poc més a dir-hi; per tant, ens 
abstindrem en aquest punt. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, substanciaré els dos punts conjuntament, 
perquè malgrat que són punts diferents, el vot serà contrari als dos i ho serà pel mateix 
motiu; per tant, explicat un, explicat el punt número 13 també. 

Ja els vàrem advertir o avançar en comissió informativa que nosaltres pensem que 
vostès tenen un problema de fons i és que varen aprovar el cartipàs o varen fer 
aquesta organització per decret d’alcaldia, però no amb un consens polític amb la 
resta de grups municipals. I per tant, d’aquí se’n va anar derivant efectes com el de les 
comissions informatives, que es corresponen a l’organització d’aquest decret 
d’alcaldia, però no a res que s’hagi pogut consensuar amb cap grup de l’oposició, fins 
on sabem. I nosaltres ens mostrem absolutament contraris a la nova organització 
després de la sortida de la regidora Muradàs. 
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I no ho fem perquè sí. Els ho vam explicar en l’altre plenari i hi torno avui: ho fem 
perquè trenca una manera de treballar en la qual nosaltres crèiem i pensàvem que era 
beneficiosa per a la pròpia organització, per a l’Ajuntament i, per tant, per a la ciutat.  

I avui vull posar alguns exemples perquè es vegi que realment l’organització no és 
només quelcom penjat a la web. Ja sé que avui ens diran que si això no surt endavant 
no ho poden penjar a la web i, per tant, no som transparents, com ens van dir en 
comissió informativa. Però no és aquesta la qüestió; la qüestió és que som contraris 
absolutament a aquesta nova organització. 

Per exemple, tota l’estructura que s’havia treballat de policies de barri, amb educadors 
de carrer, amb dinamitzadors de la gent gran…, tot això què ha passat? És a dir, els 
educadors de carrer, que s’havien de convertir en un servei municipal i que estaven 
treballant colze a colze amb altres serveis, en aquests moments que no tenen una 
direcció tècnica única i un ull que vigila la coherència de tot això, què ha passat amb 
tot això. I aquest era un projecte important per a la ciutat. 

Per tant, nosaltres entenem que amb aquesta organització s’està anant enrere en 
alguns projectes que eren beneficiosos per a la ciutat i que requereixen que hi hagi un 
cap d’àrea o un control tècnic que doni coherència a tot plegat. En desfer aquesta 
organització, alguns d’aquests projectes nosaltres pensem que queden coixos i que, 
per tant, hi ha un retrocés en alguns dels serveis públics que s’estaven oferint. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Bé, aquest punt, 
com ja s’ha dit, és una derivació del seu cartipàs, de la seva opció de govern, que això 
és així, però que des del nostre punt de vista en un espai democràtic com aquest, on 
es tracta de buscar majories, nosaltres entenem que els punts que es porten a Ple, i 
l’organigrama és un d’aquests, han de tenir una negociació política a darrere. 

És cert que és el seu govern o com governen vostès, però és que resulta que per 
aprovar els punts, també l’organigrama, vostès han d’arribar a acords. I el mínim que 
podrien haver fet enlloc d’intentar passar l’«apissonadora» per un costat i llavors anar 
als despatxos amb cara baixa intentant somiquejar un vot o una abstenció, hauria 
d’haver set asseure’s davant d’una taula i explicar-nos per què exactament vostès 
pensen que aquest és el millor organigrama. Perquè resulta que vostès no ens han 
donat ni una raó, com a mínim a aquest grup, de per què aquest és millor organigrama 
que el que hi havia abans. Una raó, vull dir de fons, política, que tingui sentit. Per què 
aquest és millor que el d’abans, per què per a la ciutat? Ens ho han explicat això? No, 
és que a sobre l’últim dia a la comissió informativa van dir: «Bé, si hi voten en contra 
això simplement significarà que no surt en el web de l’Ajuntament, serà una qüestió de 
transparència.» Doncs, miri, senyora Planas, a mi em sap molt de greu que un debat 
sobre l’organigrama vostè el redueixi a si es penja o no en un web, perquè per aquest 
grup municipal un debat sobre un organigrama municipal no va de penjar-ho en un 
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web o no. Per vostè serà la conseqüència final potser, però no és el debat de la ciutat 
el si es penja en una web o no. Diu molt poc, des del nostre punt de vista, de la 
transcendència del punt, que donen vostès mateixos a aquest punt si és només 
penjar-ho en un web o no. 

Per tant, nosaltres, i també d’acord amb una part dels arguments que acaba d’exposar 
la portaveu del PSC, que no compartim en qüestió de fons de serveis socials, per 
exemple, o d’educació com queda estructurat l’organigrama, doncs, no hi votarem a 
favor. Però és que, a més, els demano que entenguin la transcendència dels punts i 
que quan es portin a Ple han d’aprendre que s’ha de parlar i no poden voler passar 
l’«apissonadora» o gairebé venir –com deia– a somiquejar un vot perquè puguin 
aprovar els vots. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Bé, ja s’ha dit, és un 
canvi en l’organització interna del Govern que, evidentment, no és el nostre, no hem 
estat cridats a parlar-ne. Nosaltres en aquest punt i en el punt següent ens abstindrem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, ho 
podem deixar així. Si els sembla, passaríem a la votació…, de fet del 12 i després 
preguntaré si volen intervencions per al 13. Però ara votem el 12.   

Vots a favor de la proposta del punt número 12? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria, 
amb els vots a favor del Grup Municipal Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat per 
quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres i Partit Popular, integrat per un 
membre, i els vots en contra dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat 
per quatre membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, l’actualització de l’organigrama general de l’Ajuntament de Girona. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria 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. 
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Abstenció:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 

13. Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball any 2018. 

El RDL 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
Bàsic de l'Empleat Públic estableix en el seu article 74 que les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançant la relació de llocs de treball o 
altres instruments organitzatius similars que contindran, com a mínim, la denominació 
de llocs de treball, els grups de classificació  professional, els cossos o escales, en el 
seu cas, a què estan adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. Aquests instruments seran públics. 

En l'àmbit  autonòmic els articles 29 i següents del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats 
textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, preveu el contingut 
mínim de la relació de llocs de treball. 

L'article 32 i com a objectiu de la relació de llocs de treball estableix que la creació, la 
modificació, la refosa i la supressió de llocs de treball s'han de fer en tot cas 
mitjançant la Relació de Llocs de Treball. 

Per acord de Ple de data 11 de febrer de 2013 es va aprovar la Relació de Llocs de 
Treball de l'Ajuntament de Girona, que comprèn els llocs de treball reservats a 
personal funcionari, laboral i eventual de la corporació, i la darrera actualització va 
ser aprovada per acord de Ple el 9 d'abril de 2018. 

La Relació de Llocs de Treball es defineix com l'instrument tècnic a través del qual es 
realitza l'ordenació de tots els llocs de treball classificats per nivells i recull de forma 
sintètica la informació bàsica sobre les funcions, les característiques i requisits, la 
forma de provisió, el nivell de complement de destinació, les quanties del 
complement específic fruit del procés de valoració  dels llocs de treball. 

Atès que l'organització és canviant i per tant es fa necessari poder modificar la 
Relació de Llocs de Treball per adequar-la a la realitat dels llocs de treball, es va 
aprovar juntament amb la RLT un procediment per a la seva actualització. 
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Atès que per decret d'alcaldia de 12 de juny de 2018, número 2018011168, s'ha 
aprovat la nova organització política i s'han modificat les àrees administratives, es 
proposa l'aprovació de la RLT amb les modificacions corresponents. 

La RLT no projecta, per si mateix, cap modificació en el pressupost municipal per a 
l'any 2018, en tant que la Valoració dels Llocs de Treball conseqüència de l'aprovació 
de la RLT no ha estat encara aprovada pel Ple de la Corporació. Per aquest motiu, 
s'incorpora com annex al present informe un document relacionant els complements 
retributius del personal que ve a constituir el catàleg de complements (complement 
específic), de conformitat amb l'estructura retributiva vinculada a l'aprovació de la 
RLT, que recull el complement específic únic per a cada lloc de treball que retribueix 
les condicions particulars i específiques pròpies de cada lloc. 

PRIMER.- Actualitzar la Relació de Llocs de Treball incorporant totes les 
modificacions derivades de la nova organització municipal aprovada pel Decret de 
l'Alcaldia de 12 de juny de 2018, número 2018011168. 

SEGON.- Disposar la publicació de la Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona. 

TERCER.- Aprovar el catàleg de complement específic per l'any 2018, que s'adjunta 
com annex, en el qual es determina la valoració de les condicions específiques que 
concorren en els llocs de treball i d'acord amb l'estructura retributiva aprovada resultat 
de la Relació de Llocs de Treball. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem al punt número 
13 de l’ordre del dia. Senyor secretari…  

 (El secretari llegeix el punt.) 

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

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 febrer del 
2013 es va aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Girona, que 
comprèn els llocs de treball reservats al personal funcionari, al laboral, a l’eventual de 
la corporació, i la darrera actualització es va fer l’abril del 2018. 
La relació de llocs de treball, vostès ja saben que es defineix com un instrument tècnic 
a través del qual es realitza l’ordenació de tots els llocs de treball classificats a nivells i 
també recull de forma sintètica la informació bàsica de totes les funciones, les 
característiques, els requisits, la forma de provisió, el nivell de compliment de 
destinació de les quanties de complement específic, el procés de valoració dels llocs 
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de treball. Atès que l’organització realment és canviant i, per tant, és necessari poder 
modificar la relació de llocs de treball per adequar-la a la realitat dels llocs de treball, 
es va aprovar el procediment per a la seva actualització. No hi ha cap modificació pel 
que fa al pressupost municipal amb aquesta modificació i, per tant, el que portem és 
segons l’actualització de relació de llocs de treball que ja està incorporada a 
l’expedient, i per tant, no l’enumeraré tota. 

Moltes gràcies.    

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres seguint amb el que hem comentat abans, ens abstindrem. I voldria fer una 
reflexió: aquesta proposta està pactada amb una part de la representació sindical, però 
no de tota, o sigui, no hi són tots; he mirat les actes i falta una organització sindical. 

A veure, és així? A nosaltres ens preocupa això, ens preocupa les relacions que es 
tenen amb la representació dels treballadors. La representació dels treballadors és 
molt important: si aquí hi ha una part que se sent exclosa, sigui pel motiu que sigui, 
això s’ha de solucionar, perquè aquesta proposta només està avalada per una part 
dels treballadors, però hi ha una part dels treballadors que no l’avalen. I això ens 
sembla molt seriós, i també és un dels motius pels quals nosaltres no podem votar a 
favor d’aquesta proposta. Per tant, li ho repeteixo, ens abstindrem. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies. Doncs, passem 
a la votació? Perfecte. Ara votem el punt número 13. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general):  S’aprova, per tant, per majoria, 
amb els vots a favor del grup municipal Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, integrat 
quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, 
integrat per dos membres i Partit Popular, integrat per un membre, i el vot en contra 
del Grup Municipal Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
la relació de llocs de treball. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
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Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Abstenció: 
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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Vots en contra: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
 

14. Pròrroga dels serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds 
periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa Eugènia i varis 
sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar per centres 
especials de treball, pel període d'un any a partir de l'1 de setembre de 2018. 

Per acord del Ple de data 9 de febrer de 2015 es va aprovar l'expedient, el plec  de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, es va 
aprovar la despesa i es va convocar licitació dels serveis de manteniment i neteja 
dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes 
de Santa Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona,  a realitzar 
per centres especials de treball. 

Per acord del Ple de data 11 de maig de 2015 es va adjudicar l'esmentada 
contractació a la futura UTE SOCIAL JARDINERIA GIRONA, formada per la 
FUNDACIÓ MAS XIRGU (CIF G55121909), FUNDACIÓ DRISSA (G17588047) i 
FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA SELVA (G17830050), pel que fa als LOTS  1, 2, 
3, 4, 5 i 6 per un import anual total, IVA inclòs, de sis-cents trenta-nou mil cent dotze 
euros amb vuitanta-set cèntims (639.112,87 €), posteriorment constituïda  en la UTE 
SOCIAL JARDINERIA GIRONA, amb NIF núm. U55237358. 

Amb els següents imports: 

Pel que fa al LOT 1: RIUS I RIERES DE LES ZONES URBANES, l'import anual de la 
despesa ascendeix a cent vint-i-quatre mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb sis 
cèntims (124.544,06 €) IVA inclòs, dels quals 113.221,87 € corresponen a la base 
imposable i 11.322,18 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Pel que fa al LOT 2: HORTES DE SANTA EUGÈNIA, l'import anual de la  despesa 
ascendeix a quaranta-nou mil euros set-cents setanta-cinc euros amb trenta-set 
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cèntims (49.775,37 €) IVA inclòs, dels quals 45.250,34 € corresponen a la base 
imposable i 4.525,03 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Pel que fa al LOT 3: BOSCOS MUNICIPALS, l'import anual de la despesa ascendeix 
a cent quaranta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros amb quaranta-tres cèntims 
(145.229,43 €) IVA inclòs, dels quals 132.026,75 € corresponen a la base imposable 
i 13.202,68 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Pel que fa al LOT 4: ITINERARIS EN ENTORN NATURAL, l'import anual de la 
despesa ascendeix a trenta-dos mil quatre cents trenta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims (32.432,21 €) IVA inclòs, dels quals 29.483,83 € corresponen a la base 
imposable i 2.948,35 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Pel  que  fa  al  LOT  5:  SECTOR  ESQUERRA  DEL  TER-  ST.PONÇ  -   PONT 

MAJOR-MONTJUÏC - ST.DANIEL, l'import anual de la despesa ascendeix a dos- 
cents quaranta-vuit mil vuit-cents trenta-sis euros amb vint-i-set cèntims (248.836,27 
€) IVA inclòs, dels quals 205.649,81€ corresponen a la base imposable i 43.186,46 € 
a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

Pel que fa al LOT 6: SECTOR EST VISTA ALEGRE, l'import anual de la despesa 
ascendeix a trenta-vuit mil dos-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims 
(38.295,59 €) IVA inclòs, dels quals 31.649,25 € corresponen a la base imposable i 
6.646,34 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

El termini de durada del contracte es va establir en 2 anys, a comptar del dia 1  de 
setembre de 2015 i es podia prorrogar, d'any en any, per dues anualitats més, per 
acord de les parts manifestat de forma expressa abans de la seva finalització de 
conformitat amb l'article 303 del TRLCSP. 

El contracte es va formalitzar en data 31 d'agost de 2015. 

Per acord del Ple de la Corporació de data 10 de juliol de 2017 es va prorrogar el 
servei pel període d'un any a partir de l' 1 de setembre de 2018. 

Vist l'informe de data 19 de juny de 2018, emès pel cap de secció de Paisatge i 
Biodiversitat, senyor Marc Rosdevall Biosca, ampliat per informe de data 21 de juny 
de 2018, en el que es proposa prorrogar en els seus propis termes i per al període 
d'un any a partir de l'1 de setembre de 2018, el contracte de servei de manteniment i 
neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les 
Hortes de Santa Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona. 

Vist el previst a la clàusula VI del plec de clàusules administratives particulars, el 
contracte es podrà prorrogar, d'any en any, per dues anualitats més, per acord  de 
les parts manifestat de forma expressa abans de la seva finalització de conformitat 
amb l'article 303 del TRLCSP. 
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Vist l'escrit presentat per la UTE "SOCIAL JARDINERIA GIRONA", R.E.: 
2018045321 - 12/06/2018, pel qual demana la segona pròrroga de  la contractació 
dels serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres, hortes de Santa Eugènia, 
boscos, itineraris en medi natural i parcs, jardins i arbrat viari a la ciutat de Girona. 

Primer.- Prorrogar en els seus propis termes i pel període d'un any a partir del  dia 1 
de setembre de 2018, el contracte dels serveis de manteniment i neteja  dels rius i 
rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa 
Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona,  a realitzar per 
centres especials de treball, adjudicats per acord del Ple de data  11 de maig de 
2015, a favor de les empreses FUNDACIÓ MAX XIRGU, amb NIF núm. G55121909, 
FUNDACIÓ DRISSA, amb NIF núm. G17588047 i FUNDACIÓ PRIVADA ONYAR LA 
SELVA, amb NIF núm. G17830050; posteriorment constituïdes en la UTE SOCIAL 
JARDINERIA GIRONA, amb NIF núm. U55237358; i prorrogat per acord del Ple de 
data 10 de juliol de 2017, pel que fa als LOTS 1, 2, 3, 4, 5 i 6 per un import anual 
total, IVA inclòs, de sis-cents trenta- nou mil cent dotze euros amb vuitanta-set 
cèntims (639.112,87 €), IVA inclòs. Amb el següent detall: 

Pel que fa al LOT 1: RIUS I RIERES DE LES ZONES URBANES, l'import anual de la 
despesa ascendeix a cent vint-i-quatre mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb sis 
cèntims (124.544,06 €) IVA inclòs, dels quals 113.221,87€ corresponen a la base 
imposable i 11.322,18 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Pel que fa al LOT 2: HORTES DE SANTA EUGÈNIA, l'import anual de la  despesa 
ascendeix a quaranta-nou mil euros set-cents setanta-cinc euros amb trenta-set 
cèntims (49.775,37 €) IVA inclòs, dels quals 45.250,34€ corresponen a la base 
imposable i 4.525,03 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Pel que fa al LOT 3: BOSCOS MUNICIPALS, l'import anual de la despesa ascendeix 
a cent quaranta-cinc mil dos-cents vint-i-nou euros amb quaranta-tres cèntims 
(145.229,43 €) IVA inclòs, dels quals 132.026,75 € corresponen a la base imposable i 
13.202,68 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Pel que fa al LOT 4: ITINERARIS EN ENTORN NATURAL, l'import anual de la 
despesa ascendeix a trenta-dos mil quatre cents trenta-dos euros amb vint-i-un 
cèntims (32.432,21 €) IVA inclòs, dels quals 29.483,83 € corresponen a la base 
imposable i 2.948,35 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Pel  que  fa  al  LOT  5:  SECTOR  ESQUERRA  DEL  TER-  ST.PONÇ  -   PONT 
MAJOR-MONTJUÏC - ST.DANIEL, l'import anual de la despesa ascendeix a dos- cents 
quaranta-vuit mil vuit-cents trenta-sis euros amb vint-i-set cèntims (248.836,27 €) IVA 
inclòs, dels quals 205.649,81 € corresponen a la base imposable i 43.186,46 € a l'IVA 
calculat a un tipus del 21%. 

Pel que fa al LOT 6: SECTOR EST VISTA ALEGRE, l'import anual de la despesa 
ascendeix a trenta-vuit mil dos-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-nou cèntims 
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(38.295,59 €) IVA inclòs, dels quals 31.649,25 € corresponen a la base imposable i 
6.646,34 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

Segon.- El cost corresponent al període 1 de setembre i fins a 31 de desembre  de 
2018 ascendeix a dos-cents tretze mil trenta-set euros amb seixanta-quatre cèntims 
(213.037,64 €) desglossats de la següent manera: 

Pel que fa al LOT 1: RIUS I RIERES DE LES ZONES URBANES, l'import  serà  de 
quaranta-un mil cinc-cents catorze euros amb seixanta-nou cèntims  (41.514,69 €) 
IVA inclòs, dels quals 37.740,63 € corresponen a la base  imposable i 3.774,06 € a 
l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Amb càrrec a la partida 2018 710 17100 21000 (220180024586) Manteniment 
d'espais naturals del vigent pressupost municipal. 

Pel que fa al LOT 2: HORTES DE SANTA EUGÈNIA, l'import serà de setze mil cinc-
cents noranta-un euros amb vuitanta cèntims (16.591,80 €), dels quals 15.083,45 € 
corresponen a la base imposable i 1.508,35 € a l'IVA  calculat al  10%. 

Amb càrrec a la partida 2018 710 17100 21000 (220180000784) Manteniment 
d'espais naturals del vigent pressupost municipal. 

Pel que fa al LOT 3: BOSCOS MUNICIPALS, l'import serà de quaranta-vuit mil 
quatre-cents nou euros amb vuitanta-un cèntims (48.409,81 €), dels quals 44.008,92 
€ corresponen a la base imposable i 4.400,89 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Amb càrrec a la partida 2018 710 17100 21000 (220180024587) Manteniment 
d'espais naturals del vigent pressupost municipal. 

Pel que fa al LOT 4: ITINERARIS EN ENTORN NATURAL, l'import serà de deu mil 
vuit-cents deu euros amb setanta-tres cèntims (10.810,73 €), dels quals 9.827,94 € 
corresponen a la base imposable i 982,79 € a l'IVA calculat a un tipus del 10%. 

Amb càrrec a la partida 2018 710 17100 21000 (220180000784) Manteniment 
d'espais naturals del vigent pressupost municipal. 

Pel  que  fa  al  LOT  5:  SECTOR  ESQUERRA  DEL  TER-  ST.PONÇ  -   PONT 

MAJOR-MONTJUÏC - ST.DANIEL, l'import serà de vuitanta-dos mil nou-cents 
quaranta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims (82.945,43 €), dels quals 68.549,94 
€ corresponen a la base imposable i 14.395,49 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 

Amb càrrec a la partida 2018 710 17100 21005 (220180024584) Manteniment de 
jardins del vigent pressupost municipal. 

Pel que fa al LOT 6: SECTOR EST VISTA ALEGRE, l'import serà de dotze mil set-
cents seixanta-cinc euros amb dinou cèntims (12.765,19 €), dels quals 10.549,74 € 
corresponen a la base imposable i 2.215,45 € a l'IVA calculat a un tipus del 21%. 
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Amb càrrec a la partida 2018 710 17100 21005 (220180024585) Manteniment de 
jardins del vigent pressupost municipal. 

La resta de 426.075,23 € amb càrrec al pressupost de l'any 2019. 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 14 de l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
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, com s’ha dit, el 
febrer del 2015 es va aprovar la despesa per convocar la licitació dels serveis de 
manteniment de neteja dels rius, rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el 
sector de les Hortes de Santa Eugènia i també diversos sectors dels parcs infantils i 
l’arbrat de Girona per realitzar per centres especials de treball. El maig del 2015 es va 
adjudicar aquest contracte a UTE Social Jardineria, que estava formada per la 
Fundació Mas Xirgu, per la Fundació Drissa i la Fundació Privada d’Onyar per 
639.112,87 euros, i el termini de durada del contracte era de dos anys, un prorrogable 
a un més. El contracte es va formalitzar el 31 d’agost del 2015, el 10 de juliol del 17 es 
va prorrogar el servei per al període d’un any, fins al setembre del 2018. I vist l’informe 
que s’ha emès pel cap de secció de Paisatge i Biodiversitat que ens proposa prorrogar 
en els seus propis termes per al període de l’1 de setembre del 2018 fins al setembre 
del 2019, i per tant, portem aquesta pròrroga a aprovació. 
Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, molt breument, per anunciar el vot 
favorable. Recordar que aquest va ser el primer contracte amb clausulat social que es 
va aprovar, que va generar un gran consens, que ja ha tingut un any de pròrroga. I en 
aquest segon any, voldria preguntar o aportar el fet que veient el resultat de la neteja, 
també tenint en compte que és cert que actuen…, aquest és reservat als centres 
especials de treball, (tall en l’enregistrament) …empreses privades treballant i les 
mateixes brigades, sí que pensem que potser el pressupost destinat al lot número 6, 
per a la revisió, per a l’any següent, del sector est - Vista Alegre, comparat amb els 



139 
 
 

 

altres pressupostos, de 140.000-200.000 euros, reduir-lo a 38.000 euros amb la massa 
que hi ha, doncs, per gestionar, si és que tot ve d’aquest centre especial de treball, ens 
semblaria clarament insuficient i voldríem que en prenguessin nota per a la revisió per 
al pròxim plec. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, només per fer esment una de 
les parts que inclou, un dels lots que inclou aquest contracte és tot el que és la neteja 
dels rius, les rieres i les seves lleres i, llavors, aquí sí que volia fer un esment a una 
persona que sé que sovint és molt crítica amb la neteja que es fa en aquests espais; 
no sempre compartim el fet que s’estigui fent malament la neteja o que els recursos 
siguin insuficients, però sí que val la pena agrair-li com a mínim la feina que fa dia rere 
dia de neteja i, per tant, de sumar de manera voluntària i absolutament altruista a la 
tasca que estan fent altres empreses, en aquest cas del tercer sector, doncs, de 
manera remunerada. Però crec que val la pena també agrair, doncs, a aquells 
ciutadans i ciutadanes que de manera voluntària i per preocupació del medi, doncs, 
fan aquesta tasca de neteja. 

Aquesta persona es diu Joan Olivet i segur que tots el coneixen perquè es posa en 
contacte també a través de diferents maneres, doncs, amb els grups municipals i els 
regidors i regidores, però crec que sí que val la pena com a mínim agrair-li aquesta 
feina que fa. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres també 
anunciar el vot favorable a aquesta pròrroga, però, senzillament, recordar el que aquí 
ja s’ha dit: com que el conveni s’inicia l’1 de setembre del 2015 amb dos anys i 
prorrogables dos anys més, any a any, és l’última pròrroga que fem. Per tant, que no 
ens passi com altres vegades que se’ns ha passat l’arròs i, per tant, comencem ja ara 
a mirar quins són els plecs, perquè és un contracte en què crec que hem de ser 
especialment curosos amb les clàusules del mateix. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, en relació especialment amb aquesta última 
qüestió, que ja m’ho esperava, vull dir, ja veníem… Tampoc m’ha sorprès la menció 
aquesta. 

També anunciar que, evidentment, s’està començant ja a treballar de cara al que ha 
de ser el futur concurs, el futur concurs de l’any 2019, que d’entrada sí que es pot 
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explicar que s’introduiran nous criteris pel que fa al manteniment d’aquests espais. 
D’entrada el criteri del que ja hem anat aplicant fins ara, que és la gestió diferenciada, 
és a dir, bàsicament per afavorir els criteris amb tot el que és els termes de 
biodiversitat, que, de fet, aquestes empreses del tercer sector, però també les altres 
empreses que treballen aquí ja han anat aplicant, és a dir, s’ha fet una mena de banc 
de proves per intentar que això ja en el proper contracte quedi incorporat de manera 
estructural. 

Seguidament també es vol donar major flexibilitat als moments, als terminis de 
manteniment, de manera que, per exemple, en un any que com ha estat aquest 
passat, que ha estat més plujós, que hi hagi, per dir-ho d’aquesta manera planament, 
alguna passada més per poder tenir aquests espais en les millors condicions òptimes, 
és a dir, que hi hagi aquesta flexibilitat i que no estigui la rigidesa d’uns terminis que 
ara estan en el contracte. 

I seguidament, també criteris també d’acord amb el grau de freqüentació, és a dir, si 
han passat quatre anys el grau de freqüentació del medi també ha anat canviant i, per 
tant, en aquells llocs on s’ha detectat que cada vegada hi ha anat més gent, allà s’està 
avaluant també donar-hi un grau de manteniment extra.  

Per tant, això –responent– ja s’està treballant, farem els primers esborranys amb vista 
a tenir-ho de cara a l’any vinent. 

Gràcies. 

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

Moltes gràcies.    

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat prorrogar el contracte adjudicat a la UTE Social Jardineria de Girona. 

 
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 
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. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   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 PSC-CP:  s’absenta de la sessió la regidora senyora Elisabeth   Riera 
Alemany, d’acord amb l’article 23.a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic, per interès particular. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT, 
LOCAL I TURISME 

15. Pla financer del Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial. 

En data 4 de maig de 2016 el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC (núm. 
7113) l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, i 
s'obre la convocatòria. 

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

En data 16 de juny de 2016 es va signar el Decret d'Alcaldia (Proposta 2016016403), 
i el Ple va ratificar en data 11 de juliol de 2016, pel qual  s'aprovava: el projecte 
Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial amb les operacions 
"Oficina de gestió i foment de les arts" i  "Centres  de creació i exhibició de les arts", 
que havien de formar part del PECT de Cultura de la Diputació de Girona per 
presentar-lo posteriorment a la convocatòria del DGAPH; El quadre de finançament 
plurianual associat amb un import global de 4.436.219,46 i el compromís de 
cofinançar, subjecte a l'aprovació definitiva de la subvenció, 1.109.054,86€ més la 
part de despesa que no és elegible (545.574,41€ d'IVA i 43.615,01€ de despesa 
d'equipament no amortitzable) que suposa un muntant final a cofinançar pel període 
2017, 2018, 2019, i 2020 de 1.698.244,28 €. I la presentació del projecte a la 
convocatòria de la Diputació de Girona per optar al cofinançament de les dues 
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operacions proposades, la signatura de la carta de compromís de participació en el 
PECT de la demarcació de Girona com a entitat sòcia beneficiària i designant la 
Diputació de Girona com a entitat representant del PECT davant la DGAPH. 

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

El 2 d'agost de 2016 l'alcaldia presidència de l'Ajuntament de Girona dicta la 
resolució per la qual s'aproven els documents necessaris i la incorporació d'aquests a 
la candidatura presentada per la Diputació de Girona com a entitat representant del 
PECT Indústries culturals i creatives amb l'Ajuntament de Girona com a una de les 
entitats sòcies beneficiària a la convocatòria del PECT del FEDER del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta resolució va ser ratificada pel Ple, en sessió ordinària del dia 14 de 
novembre de 2016. 

En data 25 d'abril de 2018 es publica al DOGC núm. 7606 la Resolució 
GAH/815/2018, de 19 d'abril, de concessió de subvencions als projectes 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre 
GAH/95/2016, de 26 d'abril), en la qual l'Ajuntament de Girona consta com a entitat 
beneficiària del cofinançament FEDER en el marc PO FEDER de Catalunya 2014-
2020 amb les dades següents: 

Operació Oficina de gestió i foment de les arts: 
Despesa elegible sol·licitada: 3.748.935,23 € 
Despesa no acceptada: 641.541,91 € Despesa 
elegible proposada : 3.107.393,32 € 

Cofinançament FEDER proposat (50% de la despesa elegible proposada): 
1.553.696,66 € 

Operació Centres de creació i exhibició de les arts: 
Despesa elegible sol·licitada: 687.284,20 € Despesa 
no acceptada: 263.037,80 € 

Despesa elegible proposada: 424.246,40 € 

Cofinançament FEDER proposat (50% de la despesa elegible proposada): 212.123,20 
€ 
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Vist que en data 4 de maig de 2018 la Junta de Govern Local aprova, com a entitat 
beneficiària del PECT "Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn 
territorial" i el Ple ratifica en  data 11 de juny de 2017: 

8. L'acceptació de la subvenció segons Resolució GAH/815/2018, de 19 
d'abril, de concessió de subvencions als projectes d'especialització i competitivitat 
territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril), amb una 
despesa elegible de 3.107.393,32 € per a l'Operació "Oficina de gestió i foment de 
les arts" i amb la despesa elegible de 424.246,40€ per a l'Operació "Centres de 
creació i exhibició de les arts" presentades per l'Ajuntament de Girona. I amb un 
cofinançament del 50% de les despeses elegibles per a cadascuna de les 
operacions per part del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, Projectes 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT). 

9. Aprovar l'ajustament dels compromisos de cofinançament per part de 
l'Ajuntament de Girona adoptats per acord del Ple en sessió ordinària del dia 13 de 
novembre de 2017, en el sentit d'adaptar-los a la Resolució GAH/815/2018,  de 19 
d'abril: 

- Aportació d'un milió cinc-cents cinquanta-tres mil sis-cents noranta-sis euros 
amb seixanta-sis cèntims (1.553.696,66 € ) per a l'Operació Oficina de gestió i 
foment de les arts i de dos-cents dotze mil cent vint-i-tres euros amb vint cèntims 
(212.123,20€) per a l'Operació Centres de creació i exhibició de les arts. Per 
l'acompliment d'aquest compromís s'afecta el cofinançament del 25% de la despesa 
elegible total atorgada aportat per la Diputació de Girona segons resolució de 13 de 
juliol de 2016. 

- Aportació de vuit-cents dinou mil dos-cents trenta-cinc euros amb vint-i-set 
cèntims (819.235,27€) corresponents a la part no elegible de les despeses (IVA, 
despesa d'equipament no amortitzable i 70% de la despesa de personal directiu de 
nova contractació no elegible) de les dues operacions presentades al PECT. 

10. Aprovar l'adaptació de la memòria tècnica i el pressupost a la subvenció 
proposada, eliminant les partides no acceptades, tot garantint l'equilibri entre les 
despeses del PECT, segons la base 14.4. de l'Ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril i 
segons la Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril. I per tant, renunciant a l'execució 
de les actuacions no considerades elegibles en dita resolució (actuació 6 de 
l'Operació Oficina de gestió i foment de les arts i actuació 4 de l'Operació Centres de 
creació i exhibició de les arts). 

11. Aprovar la signatura de la declaració responsable per part de la persona 
representant legal de l'entitat. 

12. Aprovar els pactes del conveni de participació que ha de regular la relació 
de les entitats membres del PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu 
entorn territorial, entre l'entitat representant i les entitats sòcies, i de l'entitat 
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representant amb els organismes interlocutors de gestió i control del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 

-REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals. Article 174. Compromisos de despesa de 
caràcter plurianual 

1. Aprovar el quadre d'execució anual 2018-2020 del PECT Indústries culturals 
i creatives de Girona i el seu entorn territorial, adjunt a l'Annex 1, que segueix 
l'estructura de les dues operacions i de les 8 actuacions que se'n deriven d'aquestes 
operacions. 

2. Habilitar les partides referides en el quadre del punt anterior i generar crèdit 
a cadascuna d'aquestes partides segons el detall dels imports especificats en l'Annex 
2 amb l'aportació de: 

a) La subvenció atorgada segons Resolució GAH/815/2018, de 19 d'abril, de 
concessió de subvencions als projectes d'especialització i competitivitat territorial 
(PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel PO  FEDER de 
Catalunya 2014-2020 20120, que correspon al 50% de la despesa elegible 
concedida. 

b) La subvenció atorgada, segons resolució de la Diputació de Girona de data 
13 de juliol de 2016, que correspon al 25 % de la despesa elegible aprovada pel 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge per a cadascuna 
de les operacions de les quals és beneficiari l'Ajuntament de Girona. 

3. Aprovar les següents transferències entre partides, com a part del 
compliment de l'acord de cofinançament de l'Ajuntament de Girona, corresponent al 
25% de les despeses elegibles i al total de les despeses no elegibles de les dues 
operacions a executar. 

3.1. Transferència negativa: 2018 600 43300 22612 - Cofinançament de 
programes: 38.172,94 euros. 

Transferència positiva: 38.172,94 euros 

- 2018 600 43381 14300 - PECT ICC Op2 Act1. Oficina de gestió i foment de 
les arts: 9.300,44 euros. 

- 2018 600 43381 62500 - PECT ICC Op2 Act1. Oficina de gestió i foment de 
les arts: 8.000,00 euros. 

- 2018 600 43381 62600 - PECT ICC Op2 Act1. Oficina de gestió i foment de 
les arts: 4.000,00 euros. 

- 2018 600 43382 14300 - PECT ICC Op2 Act2. Eina TIC de coordinació sector 
ICC: 2.107,50 euros. 
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- 2018 600 43384 14300 - PECT ICC Op2 Act4. Creació i captació de públics: 
2.107,50 euros. 

- 2018 600 43385 14300 - PECT ICC Op2 Act5. Foment i coordinació àmbits 
culturals: 5.332,50 euros. 

- 2018 600 43391 14300 - PECT ICC Op3 Act1. Banc equipament i laboratoris 
ICC: 2.107,50 euros. 

- 2018 600 43391 14300 - PECT ICC Op3 Act3. Prova pilot creadors 
d'itineraris: 2.107,50 euros. 

- 2018 600 43393 62600 - PECT ICC Op3 Act3. Prova pilot creadors 
d'itineraris: 3.110,00 euros. 

 

3.2. Transferència negativa: 2018 300 93300 62200 - Modern: 651.130,00 
euros. 

- Transferència positiva: 2018 600 43381 62200 - PECT ICC Op2 Act1. Oficina  
de gestió i foment de les arts: 651.130,00 euros. 

3.3. Generació de crèdit per majors ingressos: 20.700,00 euros. 

- Crèdit generat: 2018 600 43391 62200 - PECT ICC Op3 Act1. Banc 
equipament i laboratoris ICC: 20.700,00 euros. 

- Majors ingressos partida: 2018 400 46100 - Transferències Diputació - Fons 
Subvencions. 

4. Distribuir el cofinançament acordat de l'Ajuntament de Girona segons el 
quadre anualitzat presentant a l'Annex 3. 

5. Adscriure la dedicació i el sou proporcional a cofinançar del següent 
personal de l'Ajuntament de Girona al PECT Indústries Culturals i Creatives de 
Girona i el seu entorn territorial, com s'especifica a continuació i d'acord amb el punt 
11 de  la memòria tècnica del projecte aprovat: 

- El 20% de la dedicació i el 25% del sou corresponent a aquesta dedicació del 
Sr. Josep Quer i Carbonell, cap de l'Àrea de Promoció, Desenvolupament Local i 
Turisme, per la realització de les tasques de responsable de la coordinació de 
l'Operació 2 i 3, des de l'1 d'agost fins el 31 de desembre de 2020. 

- El 50% de la dedicació i el 25% del sou corresponent a aquesta dedicació de 
la Sra. Flora Bacquelaine Vidal de Llobatera, tècnica de l'Àrea de Cultura, per la 
realització de tasques dins l'Operació 2, actuació 4 sobre creació i captació de 
públics en els àmbits cultural, artístic i creatiu, durant el període 1 d'octubre de 2018 
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a 31 de desembre de 2020. 

- El 25% de la dedicació i el 25% del sou corresponent a aquesta dedicació del 
Sr. Rafael Sánchez Domingo, tècnic de l'Àrea de Cultura, per la realització de 
tasques dins l'Operació 2, actuació 5 sobre foment i coordinació dels àmbits de les 
arts escèniques, la música, el cinema i l'audiovisuals, durant el període 1 d'octubre 
de 2018 a 31 de desembre de 2020. 

Procedir a les rectificacions comptables oportunes entre partides de capítol 1 als 
efectes de la pista d'auditoria i segons els terminis previstos de justificació de la 
subvenció. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. En aquest cas, 
la tinenta d’alcalde Glòria Plana. 

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. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Aquesta és una altra fase, una 
fase més del procediment d’execució del projecte d’especialització de competitivitat 
territorial, que com vostès saben va sortir publicat el maig del 2016. Aquest abril 
passat recordaran també que es va publicar la resolució definitiva per un valor de 
3.650.000 euros. 
I el que portem ara a aprovació és, doncs, com deia el secretari, el pla financer del 
projecte d’especialització territorial. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, nosaltres tal com hem fet 
en les anteriors ocasions en relació amb aquest punt, per tant, em refereixo als plens 
de juliol del 2016 i del novembre del 2017, donarem suport a la proposta. Nosaltres ja 
vam recolzar l’acceptació de la subvenció en el marc del programa operatiu Feder 
Catalunya 2014-2020 i ara ho fem també amb l’habilitació de les partides 
corresponents per cofinançar el projecte amb l’aprovació del quadre d’execució anual 
2018-2020. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Nosaltres ens abstindrem en aquest 
punt, bàsicament, doncs, perquè, d’una banda, ja ho vam explicar a l’últim Ple, tota la 
bona feina que es va fer amb el sector per poder presentar aquest pla es va aturar una 
vegada es va presentar el pla. Els agents del sector continuen o tots amb els que 
nosaltres parlem ens diuen que no s’està fent res de la concreció d’aquest PECT amb 
els agents del sector, però avui concretament ja ens porten unes partides 
determinades de com es repartiran. Això és una cosa que han decidit vostès. 
(Comentaris de fons.) Les partides exactes? Molt bé, doncs, si ho han decidit els 
agents culturals, ens semblarà fantàstic. 

Però, en tot cas, la nostra abstenció anava en aquest sentit, que és des del nostre punt 
de vista no s’hi val un procés participatiu que va dels tenim participant fins que 
redacten el PECT, però a l’hora de l’execució, que això és el que nosaltres estem 
tement, porten dos anys aturats. Porten dos anys aturats, és així, ens ho expliquen els 
mateixos que van participar-hi.   

Per tant, nosaltres avui ens abstindrem, perquè, a més, no han fet tampoc la concreció 
tècnica que vostès plantegen i l’oficina de què parlen, doncs, tampoc ens l’han explicat 
en el detall com funcionarà. I, per tant, com que tenim més dubtes que certeses ara 
mateix en el projecte, avui ens abstindrem. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Nosaltres votarem 
favorablement, com hem fet sempre en aquest tema, però voldríem aprofitar –no sé 
quin de vostès dos m’ha de respondre– per saber ara que ha estat aprovat el pla 
financer, doncs, saber una mica els terminis d’execució de l’obra, que ens interessa 
molt. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si vol 
donar resposta, senyora Plana… 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Vostès saben que aquest ha sigut un projecte molt 
llarg, ha sigut un projecte que vàrem treballar amb el sector, com deia, es va publicar 
aquesta convocatòria el maig del 2016. Hem estat dos anys treballant-hi, hem estat 
dos anys en els quals un cop ha acabat el projecte, la Generalitat i, en el seu cas, els 
dos departaments que havien de valorar aquest projecte varen tardar molt a fer les 
valoracions, perquè és un projecte complicat, és un Feder, que, a més a més, hi ha 
d’haver una interrelació amb Europa. I, per tant, a través de la Generalitat es va tardar 
molt, és cert, a treure la resolució definitiva, que, precisament, ha estat l’abril del 2018. 
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Immediatament, a la que vam tenir la resolució definitiva, es va reunir la taula del 
PECT d’ICC. Es va explicar quina era ja la resolució definitiva i aquest dimecres els 
tornem a reunir perquè aquest és un procediment totalment administratiu: el fet 
d’aplicar les quantitats a cada una de les partides està acordat amb el sector, perquè 
és tal qual es va acordar en el seu moment cada acció amb una partida determinada; 
per tant, està treballat amb el sector concretament. I, per tant, això no deixa que 
nosaltres continuem treballant, perquè és que no podem fer d’altra manera, perquè és 
que el projecte ens obliga. Encara que no volguéssim, ho hauríem de fer. Que ho 
volem, evidentment; sense el sector aquest projecte no és res, ho he explicat 
moltíssimes vegades.  

Per tant, el projecte és del sector, el treballarem amb el sector i, per tant, pel que 
aposta aquest Govern des d’un inici saben vostès que és la diversificació econòmica 
dels sectors productius emergents de la ciutat de Girona i les ICC són un d’aquests 
sectors productius. 

Per tant, dimecres ens reunim altra vegada amb el sector per explicar la 
calendarització i per explicar cada una de les actuacions que hem de portar a terme 
per complir cada una de les actuacions d’aquest projecte aprovat per la Generalitat i 
aprovat pel Feder. 

No sé si per la part de…  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ja s’ha esgotat el temps. Si hi 
ha alguna cosa molt important o si li vol…, molt ràpidament, molt ràpidament si hi ha 
alguna cosa. I si no, ho comentin després, si els sembla. 

No obstant això, perquè no hi hagi divergències, vull dir, després tranquil·lament ens 
diguin exactament quines persones i s’assegurin que no hi hagi alguna confusió 
d’algun tema. Exactament quina entitat o quina persona, i així ho acabem de lligar i no 
parlem ni nosaltres ni vostès en general, i així a veure si trobem on està el que sembla 
que no acabi de… Si els sembla, després s’ho comenten vostès. 

Moltes gràcies. Passaríem a la votació del punt número 15 de l’ordre del dia. 

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, el quadre d’execució anual 2018-2020 del PECT indústries 
culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es 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. 
 

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

16. Suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes de 
gestió urbanística, i aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm.  
73 col·legi Dr. Masmitjà. 

D’acord amb allò que disposa l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 
Atenent a la petició formulada pels responsables de l'escola Dr. Masmitjà, situada a 
Girona, carrer Joan Maragall, cantonada carrer de la Creu, i previ encàrrec, els 
serveis tècnics municipals, han procedit a la redacció de la modificació puntual del 
PGOU núm. 73, Col·legi Doctor Masmitjà. 

L'objectiu de la modificació es concreta en la redistribució de la volumetria que el 
planejament general atorga a la finca on es troba ubicada l'escola, a fi, segons 
consta en la memòria de "conciliar les condicions de l'ordenació i l'edificació 
definides en el PGOU amb la realitat i les necessitats del centre. 

El fonament d'aquesta modificació rau en poder donar compliment a les necessitats 
d'incrementar i millorar el servei als alumnes, en especial pel que fa al servei de 
menjador, derivada de les necessitats familiars del mateixos, motius suficients per 
justificar l'interès públic d'aquesta actuació. 

L'instrument de planejament que es proposa tramitar i aprovar es concreta en  una 
modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana vigent, aprovat per resolució 
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de Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, 
en data 28 de febrer de 2002. La normativa íntegra es  va  publicar, a instàncies  de 
l'Ajuntament en el Butlletí Oficial de la Província del dia 14 d'abril de 2003, i 
posteriorment en el Diari Oficial de la Generalitat, a  instàncies de l'administració 
autonòmica en data 21 d'abril de 2006. 

D'acord amb el planejament general vigent, l'equipament té la classificació de Sòl 
urbà consolidat i la qualificació d'Equipament docent ( clau E.d.) 

Tal i com disposa l'article 96 del DL 1/201, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei d'urbanisme, modificat parcial per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, la 
modificació de qualsevol dels elements d'una figura de planejament s'ha de subjectar 
a les mateixes disposicions que regeixen per a la seva formació, amb les 
particularitat que preveu el propi article, i aquelles excepcions que puguin ser 
previstes per reglament. 

D'acord amb el que disposa l'article 97 les propostes de modificació  de  les figures 
de planejament urbanístic han de raonar i justificar la necessitat de la iniciativa, 
l'oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents, 
havent de valorar l'òrgan competent per a la seva aprovació la justificació  de  la  
proposta  i, en el  seu  cas,  fer-ne  una  valoració  negativa, si s'escau. 

El document que es proposa aprovar es composa de memòria descriptiva i 
justificativa, normativa; agenda i avaluació econòmica - financera; i plànols, així com 
diversos annexes: nota registral de la titularitat de la finca objecte de la modificació; 
fitxa cadastral. 

S'incorporen també com annexos certificat de la Direcció General de Prevenció i 
Extinció d'Incendis, així com certificat de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local 
de 27 de juliol de 2015, validant la documentació tècnica presentada, atesa l'activitat 
docent que es dur a terme. 

Com ja s'ha dit anteriorment, l'objecte de la modificació puntual es concreta 
exclusivament en la redistribució de la volumetria atorgada pel planejament general 
vigent a l'Escola Dr. Masmitjà, i per tant no suposa en cap cas  ni alteració de la 
qualificació del sòl, ni dels usos, ni les càrregues urbanístiques ni l'estructura 
fonamental que preveu el planejament general. 

Consta a l'expedient informe emès pel Departament de Sostenibilitat de l'Ajuntament 
de Girona (apartat 13.1 de la Memòria ), en el qual es posa de manifest la 
innecessarietat de procedir a l'avaluació ambiental estratègica,  a tenor del que 
disposa l'apartat 6.c) de la Disposició Addicional 8ena. de 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. 

Així mateix, la modificació que es tramita, pot ser d'aplicació immediata un cop 
aprovada la mateixa, i publicades íntegrament les normes que conté. 
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Atès que el document només està referit exclusivament a sòl de sistemes 
(equipament docent); i no comporta noves qualificacions de sòl urbà o urbanitzable 
respecte de les  contingudes en el planejament general, resulta innecessària la 
inclusió d'una memòria social, o d'un estudi de mobilitat. 

Finalment dir que d'acord amb l'apartat 17. Informe de sostenibilitat econòmica, es 
justifica i conclou que la modificació que es proposa tramitar no genera impactes en 
la hisenda pública municipal. 

El document conté també, el document de síntesi, així com el plànol on consta l'àmbit 
de suspensió de llicències ( article 8,5.a) del DL 1/210) que es concreta en l'àmbit de 
la finca classificada de Sòl Urbà Consolidat i qualificada com Equipament docent ( 
clau E.d), i un resum de l'abast de les seves determinacions. 

Les mesures a que fa referència l'apartat 2 de l'article 73 es concreten en la 
necessitat de suspendre la tramitació de plans i programes, així com de llicències, en 
els àmbits on el nou planejament prevegi un canvi dels règim urbanístic del sòl. Si bé 
la present modificació no contempla una modificació del règim urbanístic del sòl, atès 
que la         mateixa té una tramitació bifàsica, i que, l'aprovació definitiva de la 
mateixa recau sobre l'administració autonòmica, si s'escau, es considera adequat 
acordar la suspensió, en tot cas d'instruments de planejament, i de gestió, en tant 
que per la importància de l'activitat pot resultar necessari dur a terme petites 
intervencions internes a l'edificació existent, per adequar espais, ni que sigui 
temporalment, i per tant, pot entendre's que la suspensió de llicències d'obres i 
activitats en l'àmbit objecte de la modificació durant la tramitació de la present 
modificació puntual de planejament pot  plantejar greus inconvenients. 

Vist l'informe jurídic de data 6 de juliol de 2018, que concreta l'abast de la suspensió 
de llicències, es proposa acordar la suspensió tant sols d'aquelles que afectin els 
paràmetres urbanístics alterats per la present modificació. 

Així mateix, en compliment del que disposa l'administració sectorial estatal, previ a la 
tramitació de la present modificació s'ha sol·licitat informe a la direcció General 
d'Aviació Civil, Ministeri de foment, el qual ha estat emès en sentit favorable, tal com 
consta a l'expedient. 

La suspensió s'adoptarà pel termini d'un any, d'acord amb el que preveu l'article 73.2 i 
74 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. 

Segon.- Pel que fa a la tramitació de la present modificació, es proposa doncs, 
acordar la suspensió cautelar dels instruments de planejament urbanístic derivat, i de 
gestió, pel termini d'un any, i simultàniament l'aprovació inicial de la repetida 
modificació puntual del PGOU núm. 73, Col·legi Doctor Masmitjà, pel Ple de la 
Corporació. 
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Sotmetre, així mateix, l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, 
mitjançant Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, i en dos diaris de la premsa local, i en el tauler d'Edictes 
de l'Ajuntament ( seu electrònica) de conformitat amb el que disposa l'article 85.4 del 
repetit DL 1/2010, de 3 d'agost. 

Donar trasllat al Col·legi Masmitjà com a part interessada de l'actuació. Fonaments 
Jurídics Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós 
de la Llei de Sòl i Rehabilitació urbana. 

Decret legislatiu, d'àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d'agost pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei d'Urbanisme, modificada parcialment per 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 

Primer.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió 
urbanística, així com les llicències urbanístiques que afectin els paràmetres 
urbanístics alterats per la present modificació, de conformitat amb el que disposa 
l'article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 



153 
 
 

 

d'Urbanisme i modificacions posteriors, pel termini d'un any, en l'àmbit de la present 
modificació puntual del PGOU núm. 73 Col·legi Dr. Masmitjà  ( plànol 0.4 ). 

Segon.- Aprovar inicialment la modificació puntual del PGOU núm. 73 Col·legi  Dr. 
Masmitjà, de conformitat amb el que disposa l'article 96 en  relació amb l'article 85 de 
l'esmentat DL 1/2010, de 3 d'agost, modificat parcialment per la  Llei 3/2012, de 22 
de febrer. 

Tercer.- Sotmetre l'expedient a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant 
Edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i en dos diaris de la premsa local, de conformitat amb el que 
disposa l'article 85.4 del repetit DL 1/2010, de 3 d'agost. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem al punt número 16 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta el tinent alcalde 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. L’objectiu d’aquesta modificació és aconseguir coordinar les necessitats actuals 
i previsions del desenvolupament del centre escolar amb el criteri i paràmetres que 
defineix el Pla general d’ordenació urbana. Amb aquesta modificació es redistribuirà el 
sostre que dona el pla general sense esgotar-lo ni augmentar-lo, ans al contrari, es 
redueix una mica pels motius que tot seguit anunciaré. 
Per què es fa? Doncs, perquè les necessitats del centre han anat canviant amb els 
anys i actualment el centre necessita ampliar la capacitat de menjador i de la biblioteca 
per donar un servei de més qualitat. 

També es vol aprofitar aquesta modificació per regularitzar unes escales d’emergència 
que es varen incorporar per donar compliment a la normativa d’evacuació, així com als 
volums d’aulari (...), que ja fa anys que es varen edificar, però que es troben en 
volumetria disconforme. 

L’altre objectiu és augmentar la superfície del pati de l’escola, també per millorar la 
qualitat del servei, encara que això comporti una lleugera reducció del sostre 
edificable: són aproximadament uns 300 metres quadrats de reducció, però cal tenir en 
compte que al centre encara li queda un potencial de creixement d’uns 5.000 metres 
quadrats, és a dir, més del doble construït actualment, pel que no hipoteca en cap cas 
el futur del centre escolar. 
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Aquestes propostes que parteixen de converses i peticions de l’escola i de l’AFA del 
centre i que es troben en la línia d’aquest Govern de facilitar en la mesura de les 
nostres possibilitats l’increment de la qualitat dels centres docents de la ciutat, fet que 
repercuteix directament a la millora de l’oferta de la qualitat educativa a l’alumnat, han 
estat recollides en aquest document que avui els portem al Ple. Es constata l’interès 
públic de la present modificació a fi de millorar la qualitat del servei de l’alumnat en 
l’àmbit docent municipal. 

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

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Només anunciar 
el vot favorable del nostre grup, que contribuirà que aquest col·legi, el col·legi Doctor 
Masmitjà pugui ampliar el seu menjador i biblioteca, i que aquesta proposta repercutirà 
directament als nens i nenes, alumnes i professors d’aquest centre. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, anunciar que nosaltres també 
votarem, doncs, a favor d’aquest canvi per facilitar el funcionament del Doctor 
Masmitjà, el Cor de Maria o totes les maneres en què es coneix el col·legi en qüestió. 

Segurament sí que fem un plantejament que el pla general en el seu moment, des del 
nostre punt de vista, potser feia un plantejament desproporcionat del que podria ser 
una escola en el lloc on està situada, però sobretot la reflexió que volíem fer i que ens 
preocupa realment és que la sensació que ens enduem nosaltres és que la prioritat 
d’aquest Govern és la concertada. Perquè vostès, doncs, resolen un problema 
important d’una escola en aquest cas concertada que tenim a la ciutat de Girona, 
mentre existeixen desenes de temes a les escoles públiques que continuen aturats. 
Un, per exemple, com ve saben, són les goteres de diverses escoles públiques de la 
ciutat, com el Migdia, el Col·legi Groc, que la mateixa alcaldessa ens consta que les va 
visitar i les va veure en el seu dia, i d’altres temes. Que les escoles públiques per 
nosaltres haurien de ser una prioritat essencial de qualsevol govern que prioritzessin, 
diguéssim, si els recursos són limitats, per nosaltres la prioritat són les escoles 
públiques. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Poch… 
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Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Aquesta intervenció per 
anunciar el vot favorable del Grup d’Esquerra - Mes. 

Bàsicament, dues coses a comentar: aquesta modificació que, per un costat, 
regularitza els volums disconformes que es van construir i que en la previsió inicial del 
planejament no estaven contemplats i van crear aquests cossos que estaven fora de la 
zona d’edificació i, per l’altra costat, doncs, permetre ordenar millor segurament les 
volumetries finals i permetre que el pati que estava previst, doncs, tingui continuïtat 
més enllà del volum que estava previst de construcció en el planejament inicial, 
possiblement perquè en aquell moment, doncs, es van preveure uns possibles 
creixements d’aquesta escola sense una reflexió dels usos i necessitats reals de la 
mateixa. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé… 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, molt breument. Només per fer dues 
puntualitzacions: agrair el vot favorable dels grups i també, especialment per al senyor 
Salellas, dir-li que estem fent un plec tècnic per a la conservació dels edificis, de tots 
els edificis municipals, que també hi incorporem les escoles. Que s’estan fent 
modificacions en l’àmbit del pla general per poder tenir els diferents centres escolars i 
alguns instituts que vostès ja coneixen.  

I també recordar-li, si més no ja dintre d’aquest curs, que hem estat fent inversions 
molt importants en equipaments en l’Escola Eiximenis, per exemple, o en el Cassià 
Costal, per dir els dos últims. Però també podríem parlar-li del pavelló de Montfalgars. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, passem, 
si de cas, 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 inicialment la modificació del Pla general d’ordenació urbanística municipal 
número 73, col·legi Doctor Masmitjà. 

 
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 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 



156 
 
 

 

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. 
 

COMISSIÓ D’EDUCACIÓ I ESPORTS 

17. Establiment del servei públic de piscines municipals de la Ciutat de Girona i 
aprovació del reglament. 

Atès que els serveis mínims i obligacions del municipi vénen regulats per l'article 25 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local. Donat que el 
municipi de Girona té més de 20.000 habitants, els serveis mínims que ha d'oferir, 
entre d'altres són: 

- Instal·lacions esportives d'ús públic. 
- La regulació i gestió dels equipaments esportius i de 

lleure.  
- La promoció d'activitats. 

 
El Servei Municipal d'Esports és el responsable del desplegament de les polítiques 
esportives municipals per fomentar i promoure la pràctica de l'activitat física i de 
l'esport en les seves diferents vessants esportives, tant en l'àmbit individual com 
col·lectiu de la ciutadania. 
D'acord amb el Pla de Govern de la Regidoria d'Esports 2015-2019, els objectius del 
Servei Municipal d'Esports es concreten en sis línies estratègiques, vinculades 
principalment a l'àmbit de les activitats, instal·lacions i de suport a les entitats: 

1. Incrementar les relacions amb el territori en l'àmbit esportiu, buscar sinergies i 
fer un ús més eficient dels equipaments municipals per ampliar i millorar 
l'oferta d'activitats i d'usos, a les entitats i a la ciutadania en general. 

2. Millorar i ampliar les relacions amb les entitats de l'àmbit esportiu, esportiu- 
educatiu, social i d'altres, amb la voluntat de fomentar la participació d'acord 
amb les línies i objectius estratègics de la política municipal esportiva i 
respondre millor a les necessitats i expectatives. 

3. Potenciar el treball i la coordinació transversal amb la resta de serveis i 
regidories, per optimitzar recursos, millorar processos i en definitiva, ser més 
eficients en la definició d'objectius i criteris. 

4. Revisar i millorar el model de gestió dels equipaments municipals. 
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5. Liderar i impulsar, amb el conjunt d'entitats, la potenciació de l'esport base  
com una línia prioritària i la consolidació com un pilar bàsic en l'educació  i 
element de cohesió social. 

6. Potenciar tant la comunicació interna com externa del servei per incrementar  
el valor de la pertinença. 

Atès que el Ple Municipal en data 15/01/2018 va aprovar el Pla Estratègic de l'Esport 
Local de Girona 2018-2028, que inclou el Mapa d'Instal·lacions i Equipaments 
Esportius del Municipi (MIEM). Un treball transversal i que ha va comptar amb la 
participació de tots els agents de la ciutat i que ens ha de marcar les línies prioritàries 
d'actuació a seguir tant en matèria d'instal·lacions i infraestructures esportives com en 
la pràctica de l'esport a la ciutat de Girona. 

D'acord amb el document estratègic, Girona compta actualment amb 158 
equipaments  esportius  que sumen un total de 483 espais esportius  i 46 àrees 
d'activitat. Els equipaments esportius es divideixen en equipaments de xarxa bàsica, 
de xarxa complementària i xarxa d'interès nacional. Aquest darrer tipus són 
instal·lacions esportives que responen a les necessitats de l'esport d'alta competició i 
actualment a la ciutat no n'hi ha cap. 

Els de nivell bàsic són aquells que acullen un ús poliesportiu per part de tots els 
col·lectius de població. La xarxa bàsica esportiva de Girona està formada per 127 
espais. Es tracta de les pistes poliesportives, dels pavellons, els camps, les sales 
esportives, les piscines i les pistes d'atletisme. 

Vistos la memòria justificativa i projecte d'establiment (annex 1) així com el reglament 
del servei de les piscines municipals de Girona (annex 2). 

D'acord amb l'article 247 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que 
disposen els articles 25.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de  les bases 
del règim local i 66.3.n) del DL 2/2003, de 28 d'abril. 

Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el 
servei públic municipal de les piscines de Girona. 

Atès que la documentació preparada compleix les determinacions que assenyala 
l'article 159 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la 
iniciativa esmentada i l'expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de  
trenta  dies,  prèviament  a  l'aprovació  definitiva, tal com determina l'article 160.1 
del Decret 179/1995, de 13 d'abril. 
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Primer. Aprovar el projecte d'establiment del servei públic municipal de les piscines 
de la ciutat de Girona 

Segon. Aprovar el reglament de les piscines municipals de Girona. 

Tercer. Sotmetre aquest acord a un termini d'informació pública de trenta dies 
mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al  Diari oficial de 
la Generalitat de Catalunya i al taulell d'anuncis de la Casa Consistorial a fi i efecte que 
els interessats formulin les al·legacions que estimin adients 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la següent 
comissió, en aquest cas, d’educació i esports i a la proposta número 17. Senyor 
secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. En aquest cas, 
el senyor Pep Pujols, que s’estrenarà avui com a proposant d’una proposta d’acord. 

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. Josep Pujols Romeu (CiU): Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Establir el 
servei públic de piscina és una conseqüència de l’aplicació de la nova Llei de 
contractes. Aquest establiment de servei públic, com bé dic, municipal de les piscines, 
ve motivat per tractar-se d’un servei de competència municipal per a ciutats de més de 
vint mil habitants per la Llei reguladora de bases de règim local que comporta haver 
d’oferir instal·lacions esportives, una de les quals és de les piscines. La necessitat de 
regular el projecte d’establiment de servei públic ens permetrà gestionar els subserveis 
associats a la gestió de piscines, serveis de socorrisme, el servei de neteja, de 
vigilància i de quiosc. Són aquells serveis que no estan executats per part del personal 
municipal i que han de passar per un procés de licitació. Els altres serveis són prestats 
amb recursos interns municipals, els de manteniment d’instal·lacions i maquinària, els 
d’atenció als usuaris i els de direcció i coordinació i gestió global són els que 
pròpiament són donats pel mateix municipi. 
Per tant, la necessitat de licitar el servei de socorrisme és imprescindible per a poder 
tenir obertes al públic les piscines municipals amb l’obligació des de l’entrada en vigor 
de la nova Llei de contractació a vincular els socorristes a un servei municipal. Per això 
hem hagut de crear el servei de piscines de la ciutat de Girona, per poder vincular-hi 
els socorristes. També tenim la necessitat d’aprovar el reglament, que té l’objectiu 
d’exposar un detall útil i rigorós dels drets i deures dels usuaris als efectes de garantir 
el bon funcionament, qualitat i universalitat del servei. 

Cal dir també que en el proper trimestre, el darrer trimestre de l’any, es prepararà el 
reglament general de totes les instal·lacions esportives municipals en el moment que 
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entri en vigor aquest reglament el reglament de piscines restarà subordinat del 
general. Per tant, posteriorment, en reunions, s’elaborarà aquest altre reglament 
general per si hi ha alguna mancança per acabar de completar-les. 

Dit tot això, agrairia la votació de tots els grups. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, el senyor Rodríguez... 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, moltes gràcies. Evidentment, com ha dit 
el regidor, l’ús de les piscines municipals i els serveis complementaris és un servei 
públic fonamental, tant en el vessant lúdic, esportiu, com educatiu, jo diria. No 
endebades, a més d’utilitzar-se individualment, hi ha molts col·lectius que el fan servir: 
clubs, entitats, escoles. A la memòria de l’any passat, per exemple, trobem que uns 
1.600 usuaris van participar en activitats dirigides per l’Ajuntament i evidentment hi han 
molts més usuaris a nivell lliure i sobretot ara a l’estiu, per exemple. 

Aquest present reglament, com ha dit el regidor, intenta establir les funcions, els drets i 
deures i afavorir la convivència, jo diria. Ara, entenem, com ha dit, que el que 
convindrà és un reglament que pugui regular millor les qüestions. Jo crec que aquest 
reglament ha de ser viu, entenem que hi ha d’haver la veu de diversos col·lectius. Jo 
ara per posar alguns exemples diria: la necessitat de saber els menors de catorze 
anys o els majors de catorze anys que es puguin identificar bé perquè hi han edats 
abans dels catorze anys que intenten entrar sols i ja saben vostès que fins als catorze 
anys han d’anar acompanyats amb majors d’edat; que hi hagi quotes reduïdes per als 
majors de seixanta anys, amb jubilats, no només de seixanta-cinc; que es recuperin 
les bonificacions d’accés a la gratuïtat per a les persones que tinguin un informe social, 
que s’hagi de presentar només una sola vegada un certificat de discapacitat i no, com 
cada any s’ha de fer ara mateix; que hi hagi una enquesta ciutadana no només per als 
que utilitzen les activitats dirigides que es pugui detectar quin és el grau de satisfacció, 
per exemple, dels horaris, de les quotes, que hi hagi, doncs, un calendari, a veure si hi 
estan d’acord, el servei de bar, el soroll ambiental o temes de comunicació i de la 
llengua, per exemple. També regular el nombre de menors que pot portar cada adult, 
hi han referents que diuen un màxim de quatre; això no està contemplat. 

I per acabar dir si es pot contemplar per a l’any vinent en els pressupostos que es 
tingui en compte tots els canvis que s’han de fer a Palau amb el tema de la piscina i de 
les activitats complementàries. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Miri, nosaltres 
ens abstindrem en aquest punt precisament perquè, un cop hem llegit amb detall el 
reglament, creiem que és oportú fer-hi diverses al·legacions. Creiem que hi han moltes 
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coses a millorar i, per tant, ens agradaria fer al·legacions per millorar el document en 
si. Algunes coincidim amb el company Quim Rodríguez, però també per exemple ens 
ha sorprès que el reglament permeti fumar en alguns espais de la piscina, mentre que 
en canvi és una instal·lació adherida als espais lliures de fum, o que no es parli del 
tema de les begudes alcohòliques. O, per exemple, ens agradaria que s’incorporés en 
tot el tema del quiosc o dels bars que hi puguin haver a les piscines municipals, tot el 
tema de l’alimentació saludable, creiem que és molt important i que això hauríem de 
treballar-ho, per exemple, doncs també en l’Àrea de Salut perquè poc fem si 
promovem campanyes de salut per una banda amb temes d’obesitat o amb temes..., i 
en canvi després resulta que els productes que estem oferint des dels espais que de 
fet són propis, són municipals, doncs són productes absolutament ensucrats, fregits, 
etcètera, que és pràcticament el que s’està oferint ara mateix en el bar de la piscina. 

També en el tema del procediment sancionador, creiem que hi ha molts temes que són 
ambigus, en som usuaris habituals i llavors veiem els conflictes que a vegades es 
generen i creiem que una concreció millor ajudaria a resoldre-ho. 

Per tant, fem una abstenció perquè creiem que hi ha marge de millora i aquest espai 
de fer al·legacions, doncs, ens ho dona i ens agradaria la possibilitat de poder treballar 
amb el regidor aquestes propostes que posem sobre la taula per millorar el document 
final. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, quan al Ple de 
gener d’aquest any vàrem aprovar el Pla estratègic de l’esport i que anava lligat també 
al MIEEM, el Mapa d’instal·lacions i equipaments esportius municipals, ja podíem intuir 
que se’ns girava feina perquè en el document llegíem que la ciutat disposa de 158 
equipaments esportius i, d’aquests, 127 pertanyen, si mal no estic errat, a la xarxa 
bàsica, que en aquesta xarxa bàsica inclou entre altres les piscines municipals i, com a 
conseqüència, calia establir el servei públic d’aquestes piscines, però a més a més 
aprovar un reglament. 

El reglament la veritat els tinc de dir que és extens, resol algun dels temes que a 
nosaltres ens neguitejava, per exemple, l’article 16 és especialment encertat en la 
nostra manera de veure-ho perquè reclama que els socorristes tinguin el domini de les 
dues llengües, no solament el castellà, sinó el català, perquè en edats primerenques 
aquests nanos pot ser que tinguin alguna problemàtica de llengua i és important que 
les instruccions que donin els socorristes estiguin en les dues llengües. 

Ara bé, coincideixo amb el senyor Rodríguez, amb el company Quim Rodríguez, que 
ha de ser un document viu. En aquests vint-i-tres articles que hi ha, hi han moltes 
coses que trobem interessants, algunes possiblement millorables, per què no? però 
sobretot el que està escrit ha de ser participat pels usuaris, és a dir, per exemple, hi 
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han articles que es refereixen a les infraccions, a les sancions i al bon ús, sobretot al 
bon ús, no tant a les sancions, sinó a bon ús, fomentar aquest bon ús d’aquestes 
instal·lacions. Sí que els demanaríem, senyor Pujols, que fessin una campanya de 
difusió d’aquest reglament, home, evidentment no se’ls donin els quinze folis perquè la 
pobra gent va a la piscina no a llegir precisament el reglament, però sí algun opuscle, 
alguna cosa que reflectís una mica el caire que s’ha intentat donar a aquest reglament, 
que és de fer bon ús d’aquestes instal·lacions. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Bé, agrair les aportacions dels grups municipals i 
tenir en compte que la propera redacció del reglament amb marc aquí tindrem la 
gratitud que hi sigueu presents i poder incorporar totes aquestes conclusions, bé, més 
que conclusions, aportacions que heu fet. N’hi ha algunes que es podrien corregir, la 
del quiosc hi ha un conveni que quan acabi el conveni es pot modificar les clàusules i 
se suposa que en aquell moment és el moment per poder fer totes aquestes 
modificacions. 

I com bé has dit, bé, ha de ser, igual com has comentat, en Quim, doncs un document 
viu perquè ens hem d’anar veient..., sempre hi han modificacions que s’han de fer 
sobre la marxa que les detectem depenent dels col·lectius que vagin assistint a les 
piscines. Però, a més a més, intentarem posar un petit opuscle, diguem-ne, o unes 
quatre..., bé, més que quatre, deu línies clares de..., ja hi són quant a l’ús de la 
instal·lació, però també seria bo també el comportament de tota la gent que fa ús 
d’aquelles instal·lacions i això cal anar-ho puntualitzant i anar conscienciant a tot el 
que assisteix que és un servei públic, però és un servei públic per a tothom, no per a 
uns quants. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
passaríem 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 inicialment l’establiment del servei públic municipal de les 
piscines de la ciutat de Girona. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria  absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es 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. 
 
 

18. PROPOSTES URGENTS. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara passaríem 
al punt número 18 de propostes urgents, que no n’hi ha cap 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES: 

19. Moció que presenta l'Associació Social Cultural d'Hondures a la Província de 
Girona davant la crisis política, social i migratòria a Hondures. 

Des de la nostra associació, hem col·laborat i organitzat diferents accions per tal de 
visibilitzar la lluita del nostre poble, que alhora explica el nostre procés de migració 
forçada que fa que a la demarcació de Girona siguem gairebé 30.000 persones. 

Al setembre de 2016, l'activista hondurenya Sandra Zambrano va visitar la ciutat de 
Girona en el marc del projecte català "Ciutats Defensors dels Drets Humans". La 
Sandra va fer èmfasi en la situació de la dona hondurenya i en l'assassinat de 
l'ambientalista Berta Cáceres. 

Al maig del 2017, el pare Ismael Moreno, activista i defensor dels drets humans, va 
visitar la ciutat de Girona per donar a conèixer "La vulneració dels drets humans a 
Hondures", jornada organitzada per Càritas Diocesana de Girona, la Coordinadora 
d'ONG solidàries, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, Justícia i Pau Girona, la 
Mancomunitat de Santa Eugènia - Can Gibert, Girona Acull, la Comissió de l'Agenda 
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Llatinoamericana i l'Associació Social Cultural d'Hondures a la Província de Girona 
amb el suport de l’Ajuntament de Girona. 

Tots dos activistes van ser rebuts al despatx de l'alcaldessa de Girona, Marta 
Madrenas, on de primera mà li van exposar la situació política i social al nostre país 
d'origen. Una situació que s'ha aguditzat després de les eleccions presidencials del 26 
de novembre de 2017. En aquestes eleccions, tot i estar prohibit per la Constitució de 
la República, el president Juan Orlando Hernández es va presentar a la reelecció. El 
Tribunal Suprem Electoral anava mostrant el recompte de vots a mesura que s'anava 
comptabilitzant, però la matinada del 27 de novembre, amb més del 57% escrutat i 
amb clar avantatge del candidat opositor, el sistema informàtic va caure. Aquesta 
situació va permetre un frau electoral tecnològic que va donar, dies més tard, com a 
vencedor de les eleccions al candidat oficialista. 

Davant d'aquesta situació, la Comissió Interamericana de Drets Humans i 
l'Organització de les Nacions Unides han expressat la seva preocupació per les 
amenaces i pràctiques de fustigació, i l'ús desproporcionat de la força contra defensors 
de drets humans, periodistes i mitjans de comunicació en el context postelectoral. 

L'informe de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans a Hondures 
(OACNUDH) conclou que la policia militar de Hondures va usar "una força excessiva -
fins i tot letal- per controlar i dispersar les protestes" després de les eleccions. 

L'OACNUDH considera que almenys 16 de les víctimes van morir violentament a 
causa de trets efectuats per les forces de seguretat, entre les quals dues dones i dos 
nens, i que almenys 60 persones van resultar ferides, la meitat de les quals com a 
conseqüència de l’ús d'armes de foc. 

Actualment, hi ha més de 21 persones en qualitat de presos polítics, segons dades 
facilitades pel Comitè de Convergència Contra el continuisme i la Comissió de 
Familiars Detinguts i Desapareguts a Hondures. 

Lamentem el posicionament passiu de la Unió Europea, tot i haver rebut l'informe final 
de la Missió d'Observació Electoral de la Unió Europea a Hondures, que a les 
eleccions del 2013 va observar irregularitats i que el 2017 va tornar a observar més 
irregularitats i la vulneració de drets humans, abans, durant i després de la jornada 
electoral. 

Així mateix, ens dol profundament el reconeixement, per part del Ministeri d'Afers 
Exteriors d'Espanya, dels resultats proclamats pel Tribunal Suprem Electoral 
d'Hondures. Es tracta d'un insult al 80% de la població hondurenya que no reconeix 
aquests resultats, ja que hi ha proves que demostren que van ser manipulats per 
afavorir al candidat oficialista Juan Orlando Hernández Alvarado. 

Creiem que la pressió internacional és vital i és el que pot afeblir el règim autoritari en 
què el nostre país viu immers actualment. Un règim instaurat a partir del cop d'estat de 
l'any 2009 i que ha provocat la migració forçada de milers d'hondurenys. 
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Malgrat la importància en nombre i nivell de participació de la comunitat hondurenya a 
comarques gironines en general i a Girona en particular, no ha estat possible fins ara 
que el Consolat a Barcelona atengués la nostra petició d'instal·lar una oficina 
permanent o mòbil a Girona. Lamentablement, fets tan desgraciats com la mort de dos 
joves hondurenys fa poques setmanes posen de relleu la gran necessitat de tenir 
proximitat amb el Consolat. 

El nostre col·lectiu recent l'abandonament de les institucions hondurenyes, que va 
quedar evidenciat amb la mort de dos joves nascuts a Hondures i amb nacionalitat 
espanyola. La repatriació dels cossos es va aconseguir agilitzar gràcies a la mediació i 
suport de contactes propers a la nostra associació que van haver de comunicar-se 
directament amb l'Ambaixada d'Hondures a Madrid i Oficina consular a Barcelona. 

Tenint en compte que som un col·lectiu nombrós, creiem en la necessitat d'una oficina 
consular local, ja que el trasllat de Girona a Barcelona suposa una despesa important 
per al nostre col·lectiu, a més d'altres dificultats. 

Finalment, cal destacar que es podria utilitzar un esdeveniment tan destacat a la ciutat 
com "Girona, temps de flors" com a factor d'unió amb el Festival de las Flores de 
Siguatepeque a Hondures. Ambdues iniciatives tenen algunes similituds, i 
representants institucionals i entitats organitzadores tindrien molt d'interès en tenir 
contactes formals amb l’Ajuntament de Girona per ajudar a estrènyer llaços i 
aprofundir en la relació cultural entre les nostres comunitats. 

És per tot això que demanem a l’Ajuntament de Girona l’aprovació dels següents punts 
a favor de la democràcia i l'estat de dret, i per demanar un cessament a la repressió 
contra els nostre poble: 

1.- Condemnar la violència institucional contra les persones que pacíficament es 
manifesten en contra del frau en les eleccions presidencials del 26 de novembre, i 
exigir al govern d'Hondures que cessi immediatament qualsevol forma de repressió 
envers el poble hondureny i que s'obri una investigació per delimitar responsabilitats i 
processar-ne les persones responsables. 

2.- Demanar al govern espanyol que es concedeixi l'estatus de refugiat polític a totes 
les persones que hagin ingressat a territori a partir del 27 de novembre de 2017. 

3.- Donar compliment al compromís expressat per l'alcaldessa al pare Melo de posar 
els recursos necessaris per assegurar l'emissió de Radio Progreso, un dels pocs 
mitjans independents que queden al país. 

4.- Que l’Ajuntament de Girona insti l'Ambaixada d'Hondures a instal·lar un Consolat a 
la ciutat de Girona. 

5.- Que l’Ajuntament de Girona estableixi contacte amb l’Ajuntament de Siguatepeque 
per conèixer el seu Festival de las Flores, i poder iniciar llaços de col·laboració o 
agermanament per donar pas al primer acostament amb un municipi d'Hondures. 
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6.- Notificar aquests acords a l'Ambaixada d'Hondures a Espanya, al Consolat 
d'Hondures a Barcelona; al Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors 
de la Generalitat de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d'Afers 
Exteriors d'Espanya. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, passaríem doncs ja a 
l’apartat de les mocions d’entitats ciutadanes, que en aquest cas n’hi ha una. Els vull 
donar la benvinguda a alguns membres de la comunitat hondurenya de la nostra ciutat. 
Els donem la benvinguda, estem molt contents que siguin aquí i que participin en el 
nostre Ple, en el si del nostre Ple. De fet, farà l’exposició d’aquesta moció el senyor 
Esadi, que podrà venir aquí davant del faristol quan cregui convenient. Molt benvingut 
a vostè també... Ja pot passar per aquí davant no pateixi, ja pot passar per aquí al mig. 
No pateixi, perquè per darrere igual se li fa més difícil. Sap vostè que ara té uns cinc 
minuts, però que som de màniga ampla en aquest sentit, per tant, en vostè mateix, es 
tracta de més o de menys uns cinc minuts, però el que vostè necessiti. Després 
posteriorment vostè podrà seure tranquil·lament mentre els diferents grups li 
explicaran quin és el posicionament respecte a la proposta que vostè ha fet i finalment 
vostè tindrà un mica de torn o de rèplica o del que vostè cregui convenient de dir, si és 
que vol fer alguna reflexió o vol fer alguna intervenció que vostè cregui convenient al 
final. I llavors serà el moment que vostè ja podrà seure i després nosaltres farem la 
votació d’aquesta proposta. Molt benvingut de nou i endavant, senyor Esadi. 

Sr. Esadi (en representació de l’Associació Social Cultural d’Hondures a la 
província de Girona): Bona tarda a tothom. Bueno, es la primera vez que 
presentamos una moción, creo, de Honduras en el Ayuntamiento de Girona y 
aprovecharé estos cinco minutos al máximo. 

Des de l’Associació Social Cultural d’Hondures a la Província de Girona, volem 
reivindicar el dret actiu de nosaltres, les persones migrants que no gaudim drets 
polítics, però sí amb la resta d’obligacions, ja que som criminalitzats per una llei 
d’estrangeria que vulnera els nostres drets com a persones. Un nombre alt de veïns i 
veïnes de Girona no han pogut votar als recents pressupostos participatius, les 
mateixes que tampoc exerciran el dret de vot a les eleccions municipals del proper any 
pel nostre origen estranger extracomunitari, malgrat conviure als barris i participar de 
la vida associativa a Girona. Per això agraïm l’esforç i la tasca que des de la 
Coordinadora d’ONG Solidàries, Girona Acull, l’Espai Antiracista Salt Girona, Tancada 
per Drets i El Racisme Ens Tanca es fa pel reconeixement dels drets dels i les veïnes 
catalanes amb orígens diversos. 

Ahora en castellano, pues también vamos a dar seguimiento en Honduras y el resto, 
ya sea en Madrid y Barcelona. Recientemente, más de cincuenta eurodiputados y 
eurodiputadas han llamado al gobierno de Honduras a investigar las violaciones a los 
derechos humanos en el contexto postelectoral, a retirar la concesión a DESA, 
empresa involucrada en el asesinato de la ambientalista y líder indígena Berta 
Cáceres, a asegurar mecanismos contra la difamación y la persecución que sufre el 
Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y la familia de 
Berta Cáceres. 
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La vulneración de los derechos humanos en Honduras se ha acentuado en los últimos 
años, justo después del golpe de estado militar, donde la denuncia internacional es el 
único método donde no estamos expuestos directamente a una represión por parte del 
estado hondureño. La violación a los derechos humanos se agudizó tras el fraude 
electoral de las pasadas elecciones del mes de noviembre en Honduras, donde los 
resultados de la misma se dieron a conocer veintiún días después. Los hondureños y 
hondureñas que vivimos aquí en Girona, en Cataluña, en España y en el extranjero no 
aceptamos los resultados, los cuales violan la democracia en Honduras y permiten la 
reelección ilegal e inconstitucional de Juan Orlando Hernández Alvarado en Honduras. 

El Estado de Honduras ha incurrido en el uso letal de la fuerza a través de la Policía 
Nacional, la Policía Militar de Orden Público para reprimir las manifestaciones 
pacíficas a lo largo del territorio nacional, manifestaciones que se dieron después del 
26 de noviembre tras las elecciones en Honduras. 

Según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, el estado es responsable de al menos dieciséis muertes, donde dos son 
mujeres y dos son niños. Al menos sesenta personas resultaron heridas, la mitad 
como consecuencia del uso de armas de fuego. Miles de personas fueron 
encarceladas durante el toque de queda que se impuso por el régimen autoritario 
militar en Honduras. 

Actualmente tenemos cerca de veinte presos políticos y personas desaparecidas, 
según datos del Comité de Convergencia Contra el Continuismo y la Comisión de 
Familiares Desaparecidos en Honduras. 

En mayo de 2017, el sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, director de Radio 
Progreso y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, realizó una gira por 
Girona, denunciando la vulneración, la estigmatización de los defensores y los medios 
de comunicación que luchan por los derechos humanos en Honduras, la situación que 
también denunció la activista Sandra Zambrano en el marco de las “Ciudades 
Defensoras de los Derechos Humanos” en septiembre de 2016. 

Radio Progreso-ERIC es un medio que, desde hace 40 años, hace eco de las luchas 
de los movimientos sociales y populares en Honduras, lamentablemente es víctima de 
la estigmatización por parte del estado. Creemos que su trabajo es muy importante, y 
dar voz a los que no tienen voz y ser un referente en la lucha de los derechos 
humanos en Honduras. Por eso solicitamos al Ayuntamiento de Girona un apoyo para 
que este medio de comunicación continúe con su trabajo desde el norte de Honduras. 

La apertura de un consulado u oficina consular en Honduras en Girona, beneficiaría a 
más o menos treinta mil personas, treinta mil hondureños y hondureñas, que reducirán 
significativamente los gastos en las gestiones administrativas que las personas 
solicitan actualmente en Barcelona, que es donde tenemos la oficina consular más 
cercana, reduciendo significativamente los gastos. Estimamos nosotros que 
aproximadamente el gasto incurre de cien euros por cada persona que se desplaza 
desde Girona hacia Barcelona, eso, y luego le sumamos los gastos que son 
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administrativos dependiendo del trámite que vaya a realizar. Además de eso, la 
situación de precariedad o esclavitud laboral, sobre todo a las empleadas del hogar, 
les limita el pedir permisos para ausentarse y realizar sus trámites personales. 

Las remesas representan para el estado de Honduras el 18 por ciento del producto 
interno bruto. Por eso apelamos al Ayuntamiento de Girona y creemos que también 
nosotros, los hondureños y las hondureñas, merecemos un trato digno por parte de 
nuestras autoridades gubernamentales. La apertura de un consulado de Honduras en 
la ciudad de Girona no es un lujo, es una necesidad. Sólo los hondureños que residen 
en Estados Unidos actualmente tienen el derecho a voto en el extranjero, eso para que 
vean un poco la situación de los hondureños que estamos aquí, que por un lado no 
podemos votar en las elecciones regionales, tampoco en las de nuestro país de 
origen. 

Por otro lado, la ciudad de Siguatepeque es una de las ciudades referentes en 
producción de flores en Honduras, misma que ha llevado a organizar un Festival de 
Flores. Y es por eso que queremos aprovechar ese potencial que debe ser 
aprovechado para dar a conocer la ciudad de Siguatepeque, que llega a producir más 
de 240.000 ramos de flores anuales. El sector de las flores en Honduras llega a 
generar empleo para aproximadamente diez mil personas. Y es por eso que queremos 
aprovechar estas dos fiestas del Temps de Flors de Girona con el Festival de Flores 
de la ciudad de Siguatepeque para poder estrechar vínculos entre ambas ciudades 
buscando mejor conocimiento de nuestros pueblos a través del compartimiento de 
nuestras culturas e iniciar un hermanamiento entre los pueblos, porque creo que hasta 
ahora no hay un hermanamiento con Honduras, ni con alguna ciudad de Honduras y 
creo que sería un momento oportuno para poder hacerlo. 

Y visto así es para que tengan una vista de cómo es la situación y que vean que, por 
ejemplo, la inmigración de Honduras en Girona y en general no es..., quisiéramos que 
fuera una opción, para nosotros es una obligación, porque es un país que actualmente 
una mujer muere cada catorce horas, es el peor lugar para ser niño, para ser mujer, 
para ser estudiante –han muerto miles de estudiantes–, y lo peor de todo es la tasa de 
impunidad, que es del 90 por ciento. 

Entonces por eso pedimos apoyo al Ayuntamiento este que tenemos más cercano y 
que lo tomamos como nuestra casa porque lamentablemente no tenemos ningún 
apoyo del estado hondureño y el único apoyo que hemos encontrado ha sido a través 
de la Generalitat de Catalunya y de los ayuntamientos en Cataluña, y por eso mismo 
les agradecemos. Y ahora les pedimos un voto favorable para este pack de mociones, 
pero que es importante para acercar un poco y estrechar la mala situación en la que 
nos podríamos encontrar aquí en Honduras y reconocer un poco de dignidad para 
nuestros compatriotas hondureños y hondureñas. 

Gracias. 

(Aplaudiments.) 



168 
 
 

 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs intervencions? 
Sí, senyora Veray... 

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. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Yo quiero 
agradecer a la asociación de hondureños de Girona la presentación de esta moción y 
la intervención que han hecho. Yo no pondré en duda ninguna de las cosas que nos 
han contado, ellos como colectivo saben mejor que nadie cuál es la situación que 
están viviendo en su país y, por lo tanto, yo la doy por buena, la explicación y, por 
tanto, doy por bueno que hoy se tiene que estar a su lado y se tiene que apoyar esta 
moción. Porque lo que nos han contado, que uno de los hechos que están pasando yo 
creo que ya todos éramos conscientes y lo sabíamos, pues no cabe otra opción que 
decir que estamos con ellos, que les apoyamos y que desde este Ayuntamiento vamos 
a intentar ayudar en todo lo que podamos. 
Hay puntos de la moción donde el Ayuntamiento tiene mucho que decir y mucho que 
hacer, en otros puntos donde, bueno, pues es más testimonial que otra cosa, lo que 
podemos hacer desde aquí. Lo que sí que es importante es que todo este colectivo y 
todos los hondureños y hondureñas que viven en la provincia de Girona se vayan con 
la sensación que aquí en este Ayuntamiento lo que encuentran es apoyo y es 
compartir con ellos esta situación que no tendrían que estar bajo ningún concepto 
pasando en su país. Por lo tanto, el Grupo Municipal del Partido Popular va a dar 
apoyo a la moción. 

Muchas gracias. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primero de todo, gracias por 
la presentación de la moción. Lo cierto es que hay países en los cuales el sistema 
democrático está en recesión y hay un proceso de erosión que no nos ayuda a saber 
qué es lo que va a pasar. Yo les puedo asegurar que tanto nuestro grupo en el 
Congreso como en el Parlamento Europeo están muy pendientes de lo que está 
sucediendo en su país, de hecho nosotros mismos hemos estado en contacto con 
ellos para hablar precisamente sobre la propuesta que hoy nos traían a Pleno. 

Y lo cierto es que el peso de la comunidad hondureña en nuestra provincia es muy 
importante y la presencia de dicha comunidad en nuestra ciudad es realmente 
destacable. De hecho, en referencia a sus sentimientos y a sus preocupaciones, 
nosotros lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado. Que no les quepa la 
menor duda de que estamos al lado de la promoción y la defensa de los derechos 
humanos en todo el mundo y desde Ciudadanos defendemos, por tanto, los derechos 
de los pueblos indígenas de acuerdo con el convenio 169 de la Organización 
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Internacional del Trabajo y reclamamos la necesidad de que las multinacionales 
respeten el marco internacional de los derechos humanos siempre y especialmente allí 
donde tienen implantación. 

Respecto a todos estos puntos, yo creo que Honduras hoy en día presenta graves 
deficiencias y es obvio, como les decía anteriormente, que lo que no podemos hacer 
es girar y mirar hacia otro lado. Pero realmente creemos que este no es el ámbito 
donde se pueden discutir de manera rigurosa y decidir acciones directas, pero si bien 
creemos que por respeto a la Asociación Cultural de Honduras dentro de nuestra 
provincia, en Girona, nosotros tomamos la voz y la iniciativa, pues, quizá en espacios 
donde poca cosa podemos hacer de manera efectiva. Yo lo que sí quiero es 
transmitirle nuestro reconocimiento, transmitirle todo nuestro respecto y decirle que por 
supuesto nosotros vamos a apoyar su propuesta. 

Gracias. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. M’agradaria començar 
donant la benvinguda..., dando la bienvenida a los miembros de la comunidad 
hondureña. Continuaré en catalán porque sé que no solo lo comprendéis 
perfectamente, sino que lo habláis también perfectamente, pero quería empezar en 
castellano para los que nos siguen detrás de esas pantallas. Sean muy bienvenidos. 

A vosaltres i també en Pau Lanao i l’Alberto Martín de Vidales, que avui no el veig, 
però que sovint han estat les vostres veus a la premsa local que han donat a conèixer 
no només la realitat de la comunitat hondurenya a la nostra ciutat, sinó de la comunitat 
hondurenya en el seu país i el que s’està vivint. 

Fa unes setmanes que s’ha estat organitzant a Can Ninetes, al centre cívic de Santa 
Eugènia, unes jornades on es posava en qüestió el concepte d’integració. És a dir, si 
bé durant molts anys hem parlat d’integració de nouvinguts a la nostra ciutat, pensem 
que en aquests moments s’ha de donar un pas més i s’ha de parlar d’interculturalitat, 
és a dir, tothom mostra les seves arrels, com és la seva cultura de manera lliure en 
l’espai públic i no s’intenta fer aquest exercici d’integrar-se a una societat que et rep. A 
nosaltres aquest concepte ens han semblat extremadament interessant per anar-lo 
desenvolupant com a concepte polític, però crec que si alguna comunitat ha mostrat 
interculturalitat ha estat la comunitat hondurenya a la nostra ciutat, que a part de 
nombrosa ha mostrat en diferents actes i situacions el seu orgull de mostrar les seves 
arrels en actes públics i molt diversos a la nostra ciutat, però també aquesta ànsia i 
aquesta set de conèixer, aprendre de la nostra ciutat, de la nostra cultura i, per tant, 
crec que si algú representa..., i així ho vaig dir a l’Heraldo quan vaig tenir l’oportunitat 
que m’entrevistessin, sou una mostra d’interculturalitat molt important a la nostra ciutat. 

Quant als punts d’acord, sí que és veritat que potser pot semblar diferents propostes 
posades en una mateixa moció, però jo crec que es corresponen estrictament a 
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estrènyer llaços entre la comunitat hondurenya a la nostra ciutat i aquest Ajuntament. 
De fet, sovint vostès han mostrat la voluntat de fer-se escoltar i de saber com estem 
organitzats políticament per poder fer sentir les seves reclamacions i la seva veu. 

Per tant, estem absolutament d’acord amb tots els punts. És cert que de la realitat que 
s’està vivint a Hondures no se n’és molt conscient, és a dir, si preguntéssim a l’opinió 
pública si Hondures és un país perillós o amb aquest grau de violència que està 
havent-hi en aquests moments, molt probablement la ciutadania en general no té 
consciència del que està passant. Per tant, mocions com aquesta també ajuden a 
visibilitzar quina és aquesta realitat. 

Sobre l’estatus de refugiat polític, doncs que sàpiguen –i així ho trasllado– que la porta 
de la Subdelegació està oberta perquè vostès s’hi puguin acostar i parlar de problemes 
concrets o persones concretes que vulguin accedir a aquest estatus. 

I acabo, perquè he sentit que se m’acaba el temps, doncs recolzant aquesta proposta 
també de consolat a la ciutat de Girona, sé que aquesta proposta o aquesta necessitat 
va sorgir en un moment molt dur per a la seva comunitat i per a algunes famílies 
hondurenyes a la nostra ciutat, que es va viure amb una duresa molt especial la 
dificultat administrativa de la repatriació dels cossos dels dos joves gironins i, per tant, 
esperem que d’aquesta moció en pugui sortir, d’aquesta situació, almenys una facilitat 
per a les situacions de futur que es puguin donar per a la seva comunitat. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Bona tarda. Buenas tardes, 
comunidad hondureña en Girona. Benvinguts. Bienvenidos. Des de la CUP - Crida per 
Girona votarem a favor d’aquesta moció perquè creiem que les propostes d’acord 
s’emmarquen en el treball institucional i la tasca d’acollida que han de permetre a la 
població hondurenya de gaudir d’unes mínimes garanties que facilitin recursos, 
cooperació i solidaritat. La (...) del frau electoral del 25 de novembre que va sorgir 
mobilitzacions la país per defensar la democràcia hondurenya, totes elles han estat 
realment reprimides per les forces de seguretat públiques, han causat mort de 
persones i desenes de ferits i intoxicats amb gasos lacrimògens. Aquest Ple ho 
condemnem i (...). També la nostra solidaritat amb el poble hondureny, especialment 
amb les famílies de les víctimes a la classe treballadora, així a les organitzacions 
mobilitzades en defensa de la democràcia. 

I per últim, Girona té una important comunitat hondurenya que fa un esforç d’integració 
al país molt important, com s’ha parlat aquí, i a més compta amb trenta mil persones a 
la nostra demarcació. Tenir un consolat, com demaneu, és una cosa que ha de ser 
primordial perquè, home, tenint un gruix important així de persones hauria de ser-hi. 
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Per tant, tot el nostre suport i (...) república per internacionalitzar els conflictes i els 
ajuts dels conciutadans que viuen i treballen i formen part de la nostra cultura. Todas y 
todos estamos con el pueblo hondureño. No olvidaremos Honduras. 

Gracias. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, i gràcies als 
representants de la comunitat hondurenya i també de Coordinadora d’ONG Solidàries 
per venir-nos a portar aquesta moció al Ple. La comunitat hondurenya a les comarques 
gironines, ja s’ha dit, és d’aproximadament trenta mil persones i, per tant, trenta mil 
persones que han vingut a les nostres comarques amb el legítim dret de trobar una 
terra d’acollida i això és el que ens agradaria poder-vos oferir, no només una acollida 
de bona voluntat, sinó una acollida pràctica, que es traduís amb aquestes peticions 
que ens porteu al plenari que compartim totalment. 

Evidentment condemnem la situació d’involució que pateix el vostre país, lamentem 
profundament que aquesta situació afecti negativament els vostre conciutadans i 
alhora desitgem que les propostes que feu puguin arribar a veure’s concretades ben 
aviat. Entenem que la proposta del consolat és del tot raonable, no pertany a aquest 
Ajuntament evidentment de materialitzar-la, però sí, doncs, de fer la pressió i 
transmetre-la allà on sigui pertinent per tal que hi hagin totes les facilitats possibles. Hi 
han altres comunitats com la gambiana, la marroquina, que poden tenir consolat a la 
ciutat i això evidentment agilitza i facilita les tramitacions burocràtiques. 

Per altra banda, estem totalment d’acord que no sé si s’ha de concretar en una forma 
d’agermanament dels que venim portant en aquesta ciutat amb altres ciutats de 
Nicaragua, de Farsi (...) en el cas del Sàhara Occidental, perquè potser a vegades és 
una mica complicat tot això, però sí que la filosofia que respira un agermanament hi 
som en el nostre cas totalment favorables. Ens sembla que té tot el sentit del món que 
hi hagi vincles amb aquelles comunitats que tenen presència a la ciutat i, per tant, que 
hi hagin aquestes relacions bilaterals que permetin, doncs, la major coneixença entre 
els pobles d’aquí i d’allà i, per tant, que es puguin estrènyer llaços i una cooperació 
efectiva en diferents matèries d’educació, de sostenibilitat, d’urbanisme, etcètera, que 
és el que pretenen aquest tipus d’agermanaments. 

Per acabar, evidentment, com deia al principi, lamentar la situació d’involució. A més a 
més l’han patit activistes ambientals, com Berta Cáceres, ens sembla que la lluita que 
es porta a terme en el vostre país també és una lluita que ens beneficia a tots, perquè 
el patrimoni natural, en aquest cas, no és només propietat de país, del territori que se’n 
benefici directament, sinó que és un benefici global i, per tant, ens solidaritzem 
totalment també amb aquesta causa. 

Bé, en qualsevol cas, suport a tots els punts d’aquesta moció òmnibus que portava 
vàries propostes i moltes gràcies per portar-la aquí. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I finalment la 
senyora Eva Palau. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Saludar els representants del 
poble hondureny a la ciutat de Girona i els que ens estan veient. I agrair-los que ens 
hagin portat aquesta moció a aquest Ple perquè d’alguna manera ens fan memòria, 
ens fan reviure la situació que estan vivint ells en el seu país. Òbviament que votarem 
favorablement aquesta moció que contempla, com ja han dit els meus predecessors, 
diferents aspectes. Perquè nosaltres som ciutat acollidora, però acollir no només vol 
dir un títol, sinó que vol dir donar, o facilitar, o fer aquells tràmits perquè puguin facilitar 
aquelles eines per tal que les persones que es troben a la nostra ciutat puguin veure’s 
representats i puguin participar en el dia a dia no tan sols ja des d’un punt de vista de 
convivència, sinó també des d’un punt de vista de participació i d’expressar les seves 
opinions i els seus drets. 

Hem demostrat i ho estem demostrant cada dia que estem lluitant per la democràcia, 
per la llibertat d’expressió i pels drets fonamentals del nostre poble, però òbviament 
això implica que volem els mateixos drets, la mateixa democràcia i la mateixa llibertat 
per als altres pobles del món que se senten ferits i lesionats en aquest sentit. Creiem, i 
continuarem treballant, perquè ho creiem fermament, que la suma de cultures l’únic 
que ens aporta és ser una societat molt més rica i per això continuarem posant 
aquelles eines que siguin necessàries. 

Us volem agrair l’esforç, perquè sabem que el feu, que el feu cada dia per ser presents 
dintre de la nostra ciutat, dintre de qualsevol de les eines que hi han de participació de 
la nostra ciutat perquè d’aquesta manera també us feu sentir, però a la vegada ens 
doneu eines per enriquir-nos a nosaltres i conèixer millor el que és el poble hondureny, 
en aquest cas. I, per tant, aquí ens trobareu. 

Hi han punts d’aquesta moció que no són responsabilitat concretament municipal, però 
sí que ens comprometem a buscar aquelles línies d’ajut per tal que es puguin dur a 
terme i en aquelles que siguin més responsabilitat de l’ens municipal, doncs ens 
comprometem a donar-hi llum per tal que pugui tirar endavant tota la complexitat que 
té aquesta moció. 

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

El Sr. Esadi: Breve. Buenos, primero que todo, dar las gracias a todos por el apoyo y 
por ejemplo, doy un ejemplo, todo lo que yo he dicho ahora mismo el gobierno de 
Honduras lo cataloga como apología del terrorismo y mínimamente me darían treinta 
años de cárcel. Entonces estoy aprovechando esto para reivindicar el derecho que 
tenemos nosotros de la libertad de expresión y sobre todo denunciar las ciudades 
modelos (…) que están acabando con las reservas naturales de Honduras y es la 
lucha que ha tenido Berta Cáceres, ahora se está agudizando. 

Bueno, gracias a todos. Visca Catalunya! Y viva Honduras! 
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(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. És cert i amb 
aquesta referència final que alguns a vegades ens sentim una mica identificats amb 
algunes coses de les que heu dit. Passaríem a la votació d’aquesta moció. Els 
sembla? Vots a favor de la moció? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta l’Associació Social Cultural d’Hondures a la província 
de Girona davant la crisi política, social i migratòria a Hondures. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció 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 
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. 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs bé, bona 
tarda per si ara decideixen abandonar el Ple. I nosaltres continuarem endavant amb la 
sessió plenària i segur que tindrem oportunitat de veure’ns més endavant. Moltes 
gràcies. 

20. Moció que presenta el Grup Municipal d'ERC-Mes per reclamar la implantació 
d'una Unitat d'Escolarització Compartida en la zona de Girona Est. 

Som molt conscients que des de la regidoria d'educació de l’Ajuntament gironí s'ha 
engegat un procés encaminat a cercar solucions a la problemàtica de la segregació 
escolar a la nostra ciutat i amb especial incidència en alguns barris de la on la 
problemàtica educativa és especialment punyent, com és el cas de Girona Est. 
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Ara bé, aquest procés es va iniciar fa un any i de ben segur que com a mínim es 
continuaran les tasques d'elaboració durant el proper curs escolar. I el que cerquem 
amb aquesta moció és trobar una solució d'emergència a aquest problema: a les noies 
i nois d'aquest barri no els podem dir que s'està treballant i estudiant. Cal que cerquem 
solucions immediates pel curs vinent. 

I es que ja el juny de 2016 la regidoria d'educació de la ciutat elaborava l'Informe de la 
situació de la infància i l'adolescència de Girona. En ell una dada molt preocupant era 
que a Font de la Pólvora un 56,2% de la població jove tenen la primària incompleta, i 
un 0,8% no saben ni llegir ni escriure. Igualment es visualitzava que a Vila-roja el 
percentatge de joves amb primària incompleta era de 31,9%. 

Al mateix temps coneixem que en aquests darrers anys, lluny de disminuir el nombre 
de noies i nois d'aquests barris gironins que abandonaven els estudis d'ESO, aquestes 
xifres anaven en augment, i al mateix temps disminuïa el nombre d'alumnes que 
graduaven. 

En aquest sentit, per tal de garantir l'atenció necessària a l'alumnat amb necessitats 
educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que 
imparteixen educació secundària obligatòria, el Departament d'Ensenyament va crear 
ja fa anys les Unitats d'Escolarització Compartida (UEC). A través de les UEC, de 
manera excepcional alguns d'aquests alumnes poden seguir part dels ensenyaments 
corresponents a aquesta etapa oferint-los activitats específiques adaptades a les 
seves necessitats. 

Aquestes unitats es deriven del conveni amb diverses corporacions locals per a la 
realització d'aquestes activitats complementàries. També es poden conveniar amb 
empreses o entitats. A tall d'exemple, l’Ajuntament de Palamós aportant els recursos 
humans, l'espai, els recursos materials i el projecte pedagògic. 

I creiem, tal com dèiem anteriorment, que cal afrontar la problemàtica d'escolarització 
en aquests barris gironins amb valentia i aportant recursos ja, per mirar de redreçar la 
situació d'absentisme i abandonament escolar. 

Al mateix temps creiem que caldria pensar en la possibilitat de la instauració en el barri 
de cursos de formació i inserció laboral, tal com actualment es realitza ja en altres 
municipis. 

Per això proposem: 

Primer.-Que l’Ajuntament gironí negociï amb el Departament d'Ensenyament 
l'establiment d'un conveni per a instal·lar una Unitat d'Escolarització Compartida a la 
zona de Girona Est. 

Segon.-Que, al mateix temps, s'estudiï la possibilitat d'iniciar cursos de formació i 
inserció laboral al mateix barri. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs continuaríem ara amb les 
mocions dels grups. En aquest cas, una primera moció d’Esquerra Republicana - MES. 
No sé qui la substanciarà... Perfecte, el senyor Albertí. Endavant, si us plau. 

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. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, tal com 
s’esmenta en la part expositiva de la moció que avui presentem, som molt conscients 
que des de la regidoria d’Educació de la ciutat s’ha engegat un procés encaminat a 
cercar solucions a una problemàtica greu de la ciutat, que era la segregació escolar, 
amb especial incidència en alguns barris de la ciutat on aquesta problemàtica és 
especialment punyent, com és el cas per exemple de Girona Est, però en altres barris 
també, evidentment. 
I també entenem que aquest procés, que es va engegar l’any passat, tindrà continuïtat 
durant aquest curs debatent possibles solucions, de fet, la setmana vinent ja tenim una 
primera trobada. Però el que cerquem amb aquesta moció és trobar una solució 
d’emergència a aquesta problemàtica, a les noies i nois d’aquests barris ja que jo 
considero –el meu grup considera– que no els podem dir que s’està treballant la 
problemàtica, cal que cerquem solucions ja per al curs vinent. 

I és que en un informe del mes de juny de 2016 de la regidoria d’Educació s’adduïa, es 
mencionava que..., era un informe sobre la infància i l’adolescència a Girona, es 
mencionava una dada que considerem que és molt preocupant: al barri de Font de la 
Pólvora, un 56,2 per cent de la població jove tenen la primària incomplerta, un 0,8 per 
cent no sap ni llegir i, a més a més, si parlem de Vila-roja, estàvem parlant que un 31,9 
per cent de la població jove no ha finalitzat estudis de primària. Actualment si 
busquessin dades dels estudiants del barri que fan secundària, el problema s’ha 
«acuciat». Les dades d’absentisme i abandonament escolar, lluny de disminuir, en els 
últims anys han anat in crescendo. I, per tant, conseqüentment, el número de..., l’índex 
d’alumnes que no graduen també ha anat en creixement. 

El Departament d’Ensenyament ja fa anys va engegar el que eren les unitats 
d’escolarització compartida, aquestes unitats estan pensades per a aquests alumnes 
que tenen inadaptació al medi escolar, estan pensades per a alumnes que han cursat 
primer i segon d’ESO i, a partir de tercer d’ESO, veient que aquest medi escolar no 
s’adapta a les seves necessitats o ells nos s’adapten al medi escolar, va crear 
aquestes unitats compartides. Pensi que aquestes unitats compartides una part de 
l’ensenyament el fan al centre i una part important el fan en el barri. Però, a més a 
més, també ha creat els programes de noves oportunitats lligades a aquestes unitats 
d’escolarització compartida. Aquests programes de noves oportunitats cerquen que 
aquests alumnes comencin a formar-se amb formació i orientació laboral encaminats a 
que pugui assolir algunes unitats formatives d’alguns cicles formatius i que, per tant, 
tinguin o adquireixin alguna certificació de professionalització. 



176 
 
 

 

Per tant, nosaltres el que creiem és que cal afrontar la problemàtica d’escolarització en 
aquest barri amb valentia i aportant recursos. Cal que redrecem aquesta situació, no 
podem ja esperar més temps i que aquest número d’abandonament escolar vagi en 
augment. 

Per tant, el que els proposàvem era senzillament dues propostes, que l’Ajuntament 
gironí negociï amb el Departament d’Ensenyament l’establiment d’un conveni per 
instal·lar una unitat d’escolarització compartida a la zona de Girona Est, però 
paral·lelament, al mateix temps, que  s’estudiï la possibilitat d’incloure al barri cursos 
de formació i inserció laboral al mateix barri dins d’aquests programes de noves 
oportunitats. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo per anunciar el 
meu vot favorable a aquesta moció. Crec que el senyor Albertí ja ho ha explicat molt 
bé, quines són les necessitats i la realitat que vivim en aquesta zona de la ciutat. Crec 
que la lluita també contra el fracàs escolar hauria de ser una prioritat en tots els àmbits 
i en tot el sector, en totes l’escoles gironines, no només d’aquest sector, però sí que és 
veritat que aquí això té una especial rellevància. 

En aquest sentit, simplement dir que el que hauria de dir –i deixi’m fer una mica de 
broma– és que l’Ajuntament negociï també això quan negociï amb el departament. 
Perquè mira que arriba a tenir, senyor Albertí, coses a negociar aquest equip de 
govern amb el departament a l’hora de complir amb la ciutat de Girona: la construcció 
dels equipaments que ens falten, la posició que hem tingut i els problemes que hem 
tingut amb relació als diferents grups que hi ha d’haver a la ciutat de les escoles. Per 
tant és una cosa més que exigir a l’equip de govern que negociï. 

Pel que fa al punt segon també hi estem totalment d’acord, crec que la inserció laboral 
és importantíssima i la formació per tal que aquesta inserció laboral pugui ser possible, 
encara més. Per tant, en aquest sentit, no afegir res més, simplement dir que hi 
donarem suport i que esperem que la negociació l’accepti l’equip de govern, però 
sobretot que la negociació doni fruit i sigui possible en el proper curs 2018-2019. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Crec, senyor Albertí, que és 
una bona proposta, tot i que segurament incorporarem elements que no tenim clar que 
s’hagin plantejat. Compartim la necessitat de fer un pla de xoc per la millora dels 
resultats i de l’horitzó educatiu professional del nostre jovent i especialment allà on 
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existeixen més problemes d’abandonament i de fracàs escolar. La situació de part del 
jovent, localitzada a tot arreu, però amb una concentració intensa a la zona de Girona 
Est, fa que aquest sigui l’àmbit on s’ha d’actuar de manera més urgent. 

A nivell general, l’abandonament escolar i, en conseqüència, la baixa formació, són 
elements que retroalimenten les bosses de pobresa i que, per tant, condemnen qui ho 
pateix a ocupar els escales retributives més baixes. Creiem que hem d’aprofundir més 
en les causes i els orígens de la situació actual i d’allò que ens trobem. Nosaltres 
creiem que és una bona eina, regidor Albertí, però bàsicament es centra a solucionar 
les conseqüències i no tant a resoldre els orígens dels mateixos. Aspectes socials i 
també aspectes econòmics són una bona part i molt important de l’origen de les 
necessitats formatives del jovent. I segurament el que ara direm no serà de gust de 
tothom, però és que entenem que sense la lectura i sense l’anàlisi de totes les dades 
tindrem un escenari incomplet. Si no tenim en compte tots els factors, creiem que no 
arribarem a parts (...) crítiques del problema i tot i saber que són certs, doncs potser hi 
ha algun grup que preferirà criticar-nos en comptes de plantejar-se altres escenaris o 
potser de prendre les decisions correctes. I crec, regidor, sincerament, que la veritat és 
que els castellanoparlants tenen més dificultats a l’escola monolingüe existent i que 
dues hores de castellà a la setmana no donen com per parlar d’escola bilingüe real, 
per molt que alguns s’hi entestin. Jo crec que les evidències són realment palpables, 
diferents estudis basats en els informes PISA dels anys 2006, 2009 i 2015 constaten 
que el fracàs escolar és molt més important entre els alumnes castellanoparlants i els 
immigrants a Catalunya. 

Ara pensi, regidor, en el pes d’aquest tipus d’alumnes en les escoles de Girona Est. No 
hi ha res que li quadri de tot això que jo li acabo de dir? Jo crec que si parlem de 
repetició de curs, la mitjana de tota Catalunya, trobem que l’alumne castellanoparlant 
torna a ser aquell que concentra més repeticions, un 72,5 per cent dels alumnes que 
han repetit només un curs, que tenen el castellà com a llengua materna. Un 
percentatge que puja fins al 89,6 per cent en el cas d’aquells que han repetit dos 
cursos o més. Jo sé, regidor, que el que li dic no agrada, però és que s’ha de 
reconèixer que hi ha un partit constitucionalista que ha governat aquesta ciutat que té 
precisament presència a la zona i que creiem que no s’atreveix a posar en dubte un 
sistema que és francament millorable. 

Ja vaig acabant, alcaldessa. Creiem que s’oblida el jovent d’aquells barris per por a dir 
veritats incòmodes. Nosaltres creiem que una unitat d’escolarització és necessària, 
però també ho és prendre consciència per adaptar i millorar els recursos i les eines 
educatives existents. Creiem que el coneixement i la presa de consciència de l’entorn i 
el context social, laboral i cultural és precisament fonamental si volem prendre 
decisions que tinguin un efecte positiu i sobretot real a Girona Est. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Rodríguez... 
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Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Efectivament l’educació ha 
de saber donar oportunitats educatives a tothom, per això atendre millor els alumnes 
amb més dificultats o amb problemes greus d’adaptació, com s’ha explicat, és una 
realitat que cal donar-hi una resposta adequada amb la complicitat de tothom. La Llei 
catalana d’educació parla de superació dels condicionants personals, socials, 
econòmics i culturals en origen i contempla diverses mesures pel que fa a la diversitat, 
una de les quals, com ha exposat el regidor, són les unitats d’escolarització 
compartides, les anomenades UEC. Són convenis que fa el departament, com s’ha 
explicat, amb els ajuntaments o amb altres entitats per desenvolupar un programa 
específic. La moció posa en relleu aquesta necessitat del Sector Est i li donarem 
suport, evidentment com a solució d’emergència que deia vostè. 

Però creiem, i també ho ha apuntat al principi, primer, que és necessari fer un 
plantejament de ciutat, aquests recursos UEC els fan servir d’altres instituts i d’altres 
sectors i també pateixen certes mancances com puguin ser el número de places. 

Segon. No podem oblidar l’escola bressol i les escoles de primària del sector. Per 
exemple, l’Escola Font de la Pólvora demanen una plantilla estable, tot el que no es 
faci de bon començament repercuteix després. O per exemple, l’escola de Vila-roja 
necessita una reforma urbanística, sobretot pel que fa al pati. 

Tercer. Ara s’ha suprimit la sisena hora de les escoles de primària, no sé si s’ha tingut 
en compte els serveis socials del sector, jo crec que faltarà una mica més de 
coordinació amb tot plegat i intentar resoldre aquest problema de quedar amb una 
hora menys escolar. 

I quart. Fer propostes ocupacionals no tant en el sentit que deia vostè, sinó per als de 
majors de setze anys, una mica semblants als que s’havien fet l’any passat, per 
exemple, que es feia horticultura o el tema de la rumba, que ja hem explicat moltes 
vegades aquí. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, des del nostre grup evidentment 
votarem a favor d’aquesta moció, però sí que volia fer algunes reflexions. La primera, 
en resposta a la regidora Pujola. L’aposta per la immersió lingüística és una eina útil –
és una eina útil– per a aquesta anàlisi que feia vostè. De fet, així s’ha comprovat i s’ha 
demostrat i s’ha reconegut arreu del món. Si no, compari els resultats que donava o 
les dades que donava d’aquí amb altres models i veurà que aquí hi ha els que hi ha, 
però en altres llocs són pitjors perquè la immersió lingüística és una eina útil en aquest 
cas. 

Més enllà d’això, les UEC la veritat és que és un mal menor, podríem dir, la solució de 
la UEC, perquè realment les UEC en si mateixes no són la panacea. D’entrada, com 
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deia algun altre representant, són, podríem dir, una mica la gestió del fracàs, la gestió 
d’un fracàs d’un model educatiu que perd gent pel camí i, per tant, ha de donar 
solucions a aquest fracàs. Però, a més a més, són unes entitats que han patit 
retallades darrerament, que hi ha molta precarietat laboral perquè les condicions dels 
professionals que treballen a les UEC no són ni de bon tros les de la majoria de 
professionals que treballen al Departament d’Ensenyament, i les condicions 
d’escolarització sovint no són les òptimes. Tot això fa que tampoc els resultats siguin 
especialment bons. Per tant, com deia, és un mal menor. Però també és veritat que 
són molt complexes i diverses, perquè precisament l’èxit de les mateixes també depèn 
sovint de la implicació de l’entitat que el gestiona. Per tant, en aquest cas si la 
gestionéssim nosaltres, esperem que fos un exemple d’èxit en aquest sentit. El que 
segur que serien, al nostre entendre, és una oportunitat per provar alternatives. 

Parlant d’alternatives, precisament nosaltres fa més o menys un any i mig vam fer una 
jornada sobre educació a Girona Est que allà van sortir moltes d’aquestes idees, 
propostes, que ara li vull plantejar. El fons, diguéssim, és que calia posar alternatives 
sobretot en el marc de l’educació secundària que fos de caire més professionalitzador. 
Això des del barri, diguéssim, o des d’aquell sector es veia com a molt important per la 
dificultat que tenien molts dels estudiants d’allà de seguir un model que és 
absolutament academicista, podríem dir. I, per tant, aquesta seria una proposta. 

Per això concretament, volem que quedi clar que volem avançar cap a aquesta línia, 
volem que sigui una proposta de ciutat, no només de barri, sinó que la proposta que es 
faci en aquest sentit entenem que ha de ser de ciutat, perquè això també permetria 
trencar amb altres barreres que tenen els alumnes d’aquest barri o d’aquests barris. 
També crec que val la pena, en aquest sentit, seguir els exemples del que van ser les 
escoles taller o, per exemple, el projecte ocupacional Singulars, que recentment hi ha 
hagut al barri i que realment ha tingut un èxit reconegut en molts sentits. Per tant, cal 
avançar, diguéssim, en aquest binomi de formació i d’ocupació en aquest sentit. 

I d’alguna manera el que volíem dir és que, per tant, la proposta que fem inicialment de 
la UEC, però també amb aquesta mirada més enllà, no ha de passar només per voler 
treure mainada que molesta a les aules, no?, sinó perquè realment l’objectiu de tot 
plegat sigui donar-los una formació i una sortida laboral útil. 

Per tant, acabem. Entenem que aquest és el camí i la UEC sí que pot ser una 
oportunitat per avançar en aquest camí. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I finalment, el 
senyor Pep Pujols. 

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Moltes gràcies, perquè en certa manera compartim la 
necessitat d’abordar en general amb efectivitat amb les mesures que evitin 
l’abandonament escolar prematur de joves de la ciutat i en concret i la casuística 
específica que és que es dona a Girona Est. En el territori de Girona Est s’esmercen 
molts esforços i es treballa bé, es disposa d’una bona plataforma de treball entre 
administracions, entitats, professionals i veïns. Cal tenir en compte que hi ha altres 
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plans que treballen, com el Pla integral d’acció en el qual acompanyen, fan un 
acompanyament de l’escolaritat, sumen esforços per l’èxit educatiu i la cohesió social, 
pretenen millorar l’eficàcia i enfortir el treball conjunt entre institucions i volem afavorir 
l’apoderament de la població de Girona Est. Aquí estan parlant, totes aquestes accions 
integrals, de Vila-roja, de la Creueta, de Font de la Pólvora, Mas Ramada, Sant Daniel. 
Això representa un pla de xoc que es demanava i se segueix fent aquest pla amb una 
plataforma que hi trobem el departament de la Generalitat quant a Ensenyament, 
Benestar Social i Família i hi col·labora el Departament d’Interior, el Departament de 
Salut, Habitatge, Ajuntament de Girona també hi som presents, hi han dotze 
associacions de Girona Est i quatre entitats del tercer sector. En total, trenta-nou 
serveis, o sigui, estem fent un pla de xoc. D’acord que, tot i així, les necessitats van 
canviant i cal anar-se adaptant constantment. Els àmbits d’intervenció són múltiples: 
socials, culturals, laborals, salut, escolar, lleure i esportiu. És evident que malgrat tot 
cal incidir en situacions que els resultats no són els desitjats i que sovint hi manquen 
més recursos. És convenient donar resposta a qüestions puntuals però en el marc d’un 
abordatge global. 

La UEC és un recurs, com bé s’ha dit, d’adaptació curricular adaptat als alumnes de 
tercer i quart d’ESO, adient a un perfil de joves que han quedat fora del sistema per 
motius diferents i que facilita la transició al món del treball i evita l’abandonament de 
l’escolarització obligatòria. És evident que calen més recursos per l’orientació i 
acompanyament en processos de transició entre etapes educatives i en el pas al món 
laboral o continuació d’itineraris formatius. 

Per tant, els perfils dels joves són molt variats i un sol recurs no hi pot donar resposta, 
igual que tenim tot aquest pla de xoc, un recurs més com és una UEC és fonamental. 
L’Ajuntament i el departament per al curs 19 i 20 estem estudiant incrementar unes 
quantes places UEC a la ciutat en el marc de la planificació de les necessitats 
detectades, s’està treballant en la continuació del procés deliberatiu per anar 
consensuant mesures concretes, la prioritat del treball és consensuar mesures per 
reduir la segregació escolar a la ciutat i acordar el model d’escolarització per a Girona 
Est. Com bé sabeu. 

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

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Ja estic. Només cal confirmar que us invitem a formar 
part d’aquest procés deliberatiu que tindrà lloc el dia 17 de juliol a les quatre de la 
tarda en el qual tindrem aquesta reunió per anar posant aquells graons per fer una 
escola definitiva sòlida per poder arribar que tots els nanos del sector tinguin una bona 
escolarització o si més no una bona sortida cap al món laboral. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. L’he mig deixat acabar 
perquè és el primer dia que intervé, eh? (Rialles.) El proper dia seré més rotunda. Sí, 
senyor Albertí. 
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Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies. Només per a agrair els vots 
positius dels grups municipals. És veritat, com deia la senyora Pujola, que tenim de 
buscar l’origen de la problemàtica i que aquesta proposta és una proposta que 
segurament es pot enriquir amb totes les aportacions que han fet els grups i els 
agraeixo aquestes aportacions perquè tot s’enriqueix. 

Ara bé, senyora Pujola, amb tot el «carinyo», amb tot el «carinyo» del món, miri’s si us 
plau els resultats dels informes PISA, de les proves externes, i veurà vostè que a 
Catalunya els resultats de les proves en castellà –en castellà– són molt superiors a 
moltes de les zones d’Espanya, a moltes regions d’Espanya. Per tant, quelcom es deu 
fer bé, quelcom es deu fer bé. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
passaríem, si de cas, a la votació de la moció. Vots a favor de la moció? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - MES per 
a reclamar la implantació d’una unitat d’escolarització compartida a la zona de Girona 
Est. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció 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 
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. 
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21. Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP-Crida per Girona, per 
potenciar el model de carsharing elèctric a la ciutat. 

D’acord amb allò que disposa l’article 78.5 del ROM s’ha aprovat el següent 
acord amb una esmena inclosa. 
 
A la ciutat espanyola de Madrid l’Ajuntament ha facilitat al màxim la implantació de 
serveis de cotxe compartit conegut com a carsharing amb un total de set empreses 
com són Zity, Car2go, Muving, Bluemove, Respiro, Avancar i Emov que en conjunt 
disposen d'una flota de 1.600 vehicles amb un predomini creixent de vehicles 100% 
elèctrics. El mateix succeeix a la ciutat de Barcelona amb els serveis de motos 
elèctriques compartides amb un increment constant d'usuaris per part d'empreses com 
Ecooltra o Muving. I a municipis com Mataró, Olot, Amposta o Rubí ja han sorgit les 
primeres iniciatives ciutadanes de carsharing gràcies a la cooperativa SomMobilitat. 
Donats els nous hàbits de mobilitat, sensibilitat envers la reducció de l'impacte 
mediambiental i l'excel·lent acollida que té el sistema de vehicle elèctric compartit, 
segons revelen les estadístiques, es pot entendre la justificació d'un servei d'aquestes 
característiques a la ciutat de Girona que a dia d'avui es limita al de bicicletes 
convencionals. 

Un sistema com l'esmentat també contribueix a una mobilitat sostenible per cobrir la 
demanda d'usuaris potencials que només necessiten el vehicle puntualment i que no 
justifica la compra. Així mateix representa una oferta en favor de l'equitat i la justícia 
social si tenim en compte tots aquells ciutadans que poden necessitar un vehicle però 
que per manca de poder adquisitiu i costos de manteniment no poden adquirir-ne un. 

Girona disposa de tres punts de recàrrega gratuïta per a cotxes elèctrics segons el Pla 
de mobilitat que s'orienta a la reducció d'emissions i de contaminació associades a la 
utilització de vehicles amb gasolina i dièsel. Amb més raó doncs un servei de vehicles 
elèctrics compartits per a la ciutadania pren tot el seu sentit i més encara si tenim en 
compte que per cada cotxe compartit s'estima que en substitueix deu de privats per 
poca freqüència d'ús. En aquest sentit es calcula que tots els usuaris que fan una 
mitjana anual inferior als 12.000-15.000 km no els surt a compte la compra i 
manteniment d'un vehicle si disposen d'una alternativa basada en l'economia 
col·laborativa com el carsharing. 

Un vehicle compartit fa una mitjana diària de dotze viatges, segons els operadors, 
eliminant bona part dels temps morts d'estacionament ja que la majoria de cotxes 
privats passen un 90% del temps estacionats. Acceptant les diferències òbvies per 
dimensió, dinàmiques i característiques entre ambdues ciutats, en tot cas és una nova 
realitat existent a la qual Girona s'ha d'adaptar pels avantatges exposats anteriorment. 

El març de 2017 l’Ajuntament de Girona va anunciar la seva implicació amb la 
Plataforma Live juntament amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Barcelona i diversos fabricants per a la redacció del pla estratègic de mobilitat elèctrica 
a la nostra ciutat. 
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El projecte vol incentivar la demanda de vehicles elèctrics a Catalunya, desenvolupar 
la infraestructura adient per ajudar a la seva implementació i sensibilitzar a la 
ciutadania sobre les avantatges existents de la mobilitat sostenible. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Girona l'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Promoure la implantació de serveis de cotxe elèctric compartit: 

A) Facilitant places d'aparcament amb punt de càrrega, sempre que sigui possible 
vinculats a energia verda, per a desplegar aquest tipus de servei. 

B) Que els vehicles compartits es beneficiïn del descompte del 75% en l'impost de 
vehicles de tracció mecànica (IVTM). 

C) Seguir aplicant la bonificació del 100% de la quota de pagament de la zona blava i 
verda  

Segon.- Estudiar la manera de facilitar descomptes en l'ús d'aquest servei als usuaris 
de targetes de transport públic integrat i afegir el carsharing com una opció 
complementària a la mobilitat intermodal. 

Tercer.- Fixar de termini del 31 de desembre de 2018 per definir el projecte 
d'implantació i l'any 2019 per a la posada en funcionament del servei. 

Quart.- Arribar a acords amb cooperatives i empreses del tercer sector per tal de fer-
los partícips d'aquesta opció de mobilitat elèctrica, sostenible i eficient a Girona. 

Cinquè - Debatre i concretar la implementació de tots aquests acords en el marc de la 
Taula de Mobilitat 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la darrera de 
les mocions, en aquest cas és presentada per CUP - Crida per Girona i la substanciarà 
el senyor Salellas. Endavant, senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Bé, intentaré no estendre’m molt 
perquè la moció ja s’explica per si sola, però només tres o quatre punts. En primer lloc, 
agrair la predisposició del regidor Alcalà per parlar i debatre al voltant de la moció, fet 
que d’aquest debat va propiciar que divendres al migdia entréssim una modificació que 
és la que heu rebut, si no m’equivoco, avui al migdia on es canviava un punt en què es 
feia referència a una única cooperativa per parlar de forma més genèrica de 
cooperatives i d’altres agents de l’economia social i solidària. 

Més enllà d’això, la moció és una moció que el que vol és promoure la mobilitat 
sostenible a la nostra ciutat i fer-ho en un moment en què per molts motius, entre 
d’altres, doncs una gestió que per nosaltres és erràtica de l’equip de govern pel que fa 
a l’entrada sud de la ciutat, ens podem trobar en un col·lapse absolut, més gran del 
que ja hi ha ara de cotxes i de transport privat a la nostra ciutat. L’altre dia llegíem que, 
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si les previsions d’un informe que ha fet el propi Ajuntament són correctes, ens 
podríem trobar que en tres anys hi haguessin 44.000 cotxes més al dia a la ciutat 
movent-se per la zona sud. Això és el que s’explicava en el diari que van explicar de 
l’informe. 

En tot cas, sigui això cert o no, el que ens trobem és amb una ciutat saturada pel 
transport privat i pel transport de motor i nosaltres creiem que és una obligació com a 
representants públics que busquem solucions i aquí en plantegem una, no és l’única 
evidentment, el Ple passat, per exemple, en portàvem una sobre transport escolar i 
sobre busos. Però en aquest cas el que plantegem és una aposta directa i estratègica 
pel que és compartir el cotxe, compartir el transport i fer-ho en la mesura que sigui 
possible en el que se’n diu la mobilitat elèctrica. Fer-ho amb un objectiu notable i 
necessari que és el decreixement, el decreixement de cotxes a la nostra ciutat, de 
transports amb una única persona dins d’aquest cotxe que ens porti a una ciutat 
amable que treballa en la lluita contra el canvi climàtic i que millora la qualitat de vida 
dels seus veïns i veïnes. Sabem que vostès i que l’equip de govern està pendent 
d’informes que se’ns facin arribar per part del projecte Live. Però el que sí que 
nosaltres volem fer amb aquesta moció és posar sobre la taula que hi ha consens o 
una gran majoria de grups municipals que cal impulsar aquesta iniciativa del 
carsharing elèctric i que esperem que abans que s’acabi aquesta legislatura ja hi hagi 
un pla perquè es pugui desenvolupar durant la legislatura del 2019-2023 en què es 
faciliti aquesta mobilitat compartida amb transport elèctric. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el vot 
favorable del meu grup a aquesta moció i agrair al grup de la CUP que hagi fet 
aquesta modificació en el punt 4, perquè sí que és veritat que crec que parlar només 
d’una cooperativa no era convenient, sinó que ha de ser una cosa més genèrica i 
oberta i que, si en un moment donat cal arribar a algun concurs públic, hi hagi igualtat 
d’oportunitats per a tothom. Per tant, en aquest sentit, hem rebut la modificació que 
vostè feia referència i, per tant, agraïm també aquest canvi. 

I dir-li que compartim la intervenció que ha fet amb relació a la promoció de la mobilitat 
sostenible a la ciutat, la preocupació també de l’entrada sud, el col·lapse és brutal 
cada dia, cada dia, i a certes hores del dia hi ha gironins i gironines que triguen molt a 
poder arribar al lloc de feina o entrar a la ciutat per culpa d’aquest col·lapse i, per tant, 
és un tema que hauria de preocupar i molt l’equip de govern no per la propera obertura 
d’un centre molt concret allà, sinó ja a dia d’avui perquè el col·lapse és, com deia, molt 
exagerat. 

El que sí que hem trobat a faltar a la moció i jo ho poso a sobre la taula –i no li he dit 
abans i em sap greu–, però, bé, crec que ho compartiran amb mi, és que tot el que es 
demana aquí i a més portar-ho a la Taula de Mobilitat i si finalment tira endavant 
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també és l’esforç que haurem de fer de campanyes de promoció i de coneixement de 
totes aquestes mesures que beneficien aquesta acció. Perquè si la gent no ho coneix, 
la gent no compartirà el cotxe. Estem parlant d’un tema de compartir i, per tant, que els 
propis usuaris han de ser coneixedors de totes aquestes mesures o de tota aquesta 
aposta de l’Ajuntament per aquest fet. Amb altres temes sí que vostès i a més vostès 
ho posen molt, això de campanyes de promoció, de difusió més que de promoció, de 
difusió, d’explicació, informatives, doncs en aquesta jo crec que també. Si arribem a un 
acord no només avui, sinó després a la Taula de Mobilitat, doncs haurem de fer un 
esforç per difondre tot allò que estem aprovant, perquè si no es coneixen accions 
d’aquestes és molt difícil que la gent s’hi presti, més que res perquè no és un tema que 
dependrà de l’equip de govern ni de nosaltres, sinó dels propis usuaris dels vehicles. 

I efectivament i ja finalment, l’altre dia ja els ho deia, ara ja n’han après, sempre posen 
això de la Taula de Mobilitat perquè no els puguin dir, jo també instaria una mica tots 
els grups municipals que potser el que caldria és fer una jornada de treball, no una 
Taula de Mobilitat com a tal, que al final es fan a última hora de la tarda i molts no hi 
podem assistir, no perquè no vulguem, sinó per l’horari laboral que tenim, però sí que 
potser hauríem de fer com una jornada de treball dins de la pròpia Taula de Mobilitat 
on reviséssim tot el Pla de mobilitat de la ciutat i intentéssim actualitzar-lo amb totes 
aquestes coses i no anar a cop de moció, sinó a fer un esforç tots de consens i de 
millora del propi Pla de mobilitat que tenim, que crec que tots vam estar d’acord que 
era bo, però que era un document viu i que s’hauria d’anar adaptant i actualitzant a la 
realitat de la ciutat. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Vagi per 
endavant que aquesta moció comptarà amb el recolzament del nostre grup municipal. 
Hubiera sido diferente de no haber rectificado ustedes el punto 4, lo cual lo 
celebramos, puesto que nosotros entendemos que no podemos hacer referencias a 
determinadas entidades, ya sean públicas o privadas, sino abrir la opción a las 
diferentes plataformas y operadores para poder competir en igualdad en un futuro 
concurso público. 

Como hemos comentado en otras mociones, cuando Ciutadans ha presentado 
iniciativas de este tipo ha sido criticado por algunos partidos, entre ellos ustedes, 
señoras y señores de la CUP, acusándonos de no definir y decidir estas iniciativas en 
la Taula de Mobilitat. Pero, como es lógico, entendemos que con las pocas veces que 
se reúne la Taula al año no tenemos bastante para presentar las alternativas que 
nuestra ciudad necesita. Desde nuestro grupo creemos que entre todos tenemos que 
tomar consciencia de la necesidad de más agilidad y reuniones en cuanto a movilidad. 
Tenemos que adaptar la ciudad, el transporte y los vehículos como hasta ahora no se 
había hecho nunca, y de eso creo que todos somos conscientes. 
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Como ya saben, Ciutadans respalda el uso de vehículos híbridos y eléctricos que 
reducen la contaminación acústica y la emisión de gases, y así lo hemos planteado en 
diferentes ocasiones. Conocemos las plataformas que operan en diferentes ciudades 
si bien tenemos que decir que responden a entornos, distancias y usos diferentes. 
Pueden ser un interesante punto de inicio. Con las dimensiones de nuestra ciudad 
este tipo de plataformas no requieren habitualmente una subvención únicamente para 
un municipio, sino una respuesta más a nivel metropolitano, este es el marco que 
consideramos que se tiene que estudiar este tipo de implantación. 

Muchas gracias. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El model 
proposat per la moció és sense dubte una proposta alternativa i complementària de la 
mobilitat per a la ciutat pel que fa a l’electrificació del transport, la sostenibilitat i la cura 
del medi ambient. Compartim que la reducció de cotxes implica una reducció del 
trànsit, de la contaminació i, per tant, una millora de la percepció de la ciutat per part 
del ciutadà. No obstant, pensem que s’hauria de complementar amb altres mitjans de 
transport i molta comunicació. 

La moció parla de l’experiència satisfactòria en altres ciutats, tant de més i menys 
població que Girona, no obstant pensem que totes les dades i tot aquest coneixement 
d’aquestes ciutats tant per dalt com per baix són extrapolables, aquestes conclusions, 
a la nostra ciutat. Coincidim que aquest servei hi encaixa amb un cert grup d’usuaris 
que per circumstàncies personals necessiten desplaçar-se en cotxe però de manera 
puntual. Ens preocupa la barrera tan prima entre el compartir el cotxe elèctric tipus 
carsharing o compartiment de cotxes i el lloguer de cotxes tradicionals. I li agraeixo, 
senyor regidor, l’exemple que m’ha donat amb l’aclariment amb la Girocleta amb el 
símil de la Girocleta, però substituint les bicis per cotxes o motos elèctriques. 

I per acabar, que aquest pas és el previ que ens portarà fins a l’autopilot que ens 
recollirà cadascú de nosaltres ja sigui per terra, mar i aire, cent per cent compartit tal i 
com auguren els gurus. Per aquestes raons esmentades, votarem a favor de la moció 
agraint la seva predisposició a incorporar les nostres propostes i en particular la de les 
empreses del tercer sector com a partícips d’aquesta moció. 

Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Per anunciar el vot favorable 
del Grup d’Esquerra-MES. Bé, cada mes donem feina a la Taula de Mobilitat. Jo crec 
que està bé que ja que la taula es reuneix relativament poc, doncs que tinguem un 
espai al Ple cada mes per poder debatre mínimament els diferents grups un tema de 
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mobilitat i donar feina al regidor de cara que pugui anar incorporant a l’ordre del dia els 
diferents temes que surten. 

Crec que és un tema que és interessant perquè ens hem de plantejar que hem de 
treballar pels nous hàbits de mobilitat, o sigui, partim d’una societat que a nivell 
publicitari i d’anuncis ens està «matxacant» durant anys i panys i encara ho fa que 
tothom ha de tenir el seu propi vehicle, si no, no és ningú. Jo crec que els nous hàbits 
van per altres camins i possiblement hi han moltes persones i famílies que no 
necessiten tenir un vehicle propi. Per què? Doncs perquè l’ús que en fan és molt i molt 
reduït al llarg de l’any i si compten les despeses que els representa quant a 
assegurança, manteniment, gasolina i tot el que representa tenir un vehicle, o 
aparcament, etcètera, doncs segurament podrien arribar a la conclusió que hi han 
altres maneres de poder utilitzar un vehicle sense tenir-lo en propietat, i aquesta n’és 
una. Jo crec que és molt interessant el planteig que es pot arribar a fer d’aquest cotxe 
compartit, que a més a més pot ser elèctric i que és una finestra d’oportunitat que 
s’obre i que jo crec que la ciutat de Girona ho hauria d’aprofitar. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. El Pla de 
mobilitat urbana de Girona defineix deu línies estratègiques que comporten cinquanta-
dos paquets d’actuacions, entre elles cal destacar el Pla de l’impuls del vehicle elèctric 
i el Pla d’incentivació de l’ús del cotxe compartit, conegut per carsharing. La Universitat 
de Girona ja fa anys que utilitza un sistema de vehicle compartit, és a dir, un 
carsharing a través del programa Fes Edit, que és un altre mode de compartir vehicle. 
Com a govern estem compromesos a impulsar el desenvolupament de la mobilitat 
elèctrica. Per altra banda, la plataforma Live, que vostè també ha fet referència, la 
plataforma publicoprivada, té per objectiu desenvolupar projectes de polítiques 
estratègiques i afavorir la creació de xarxes del coneixement entorn del sector de la 
mobilitat sostenible i més en concret de la mobilitat elèctrica a Catalunya, liderada per 
l’Ajuntament de Barcelona de la qual nosaltres formem part des de l’any 2016. En 
aquest moment la plataforma està ultimant la primera proposta del Pla de mobilitat 
elèctrica de la ciutat de Girona, que possiblement se’ns presentarà a finals d’aquest 
mes. 

Dit això, ja per anar als punts que vostè demanava, a la proposta que demana del punt 
A, places d’aparcament del punt de recàrrega, això ho determinarà el Pla de mobilitat 
elèctrica de la ciutat. El punt B, els beneficis fiscals, recordar-li que les ordenances 
fiscals de l’any 2015 ja contemplen la bonificació del 75 per cent en el cas dels 
vehicles elèctrics, però que a més a més anem més enllà amb aquest tipus de vehicle 
que utilitza energies més netes, com pot ser el GLP, el gas natural, o els vehicles 
híbrids. En el punt C, parla que des de l’any 2017 els vehicles que són cent per cent 
elèctrics tenen una bonificació del cent per cent a les àrees d’estacionament limitat. 

En el punt segon i el tercer, pel que fa a la manera d’aplicar els descomptes als 
usuaris del carsharing i la data per fixar el termini de la implantació, també ho 
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determinarà aquest Pla de mobilitat elèctrica de la ciutat, que evidentment vostès en 
tindran coneixement i convocarem la Taula de Mobilitat. 

Referent al punt 4, jo celebro –i aquí també se li ha comentat– que hagi modificat el 
punt, ja que demanava un acord amb una determinada cooperativa i li vaig dir que era 
contrari al principi de llibertat i d’accés a les licitacions, publicitat i transparència, i 
també li agraeixo que ho hagi retirat. 

I referent al punt 5, evidentment els temes importants s’han de debatre a la Taula de 
Mobilitat i el Pla de mobilitat elèctrica és un tema que evidentment s’ha de tractar 
també a la Taula de Mobilitat. 

I dir-li a la resta de regidors, perquè hi han alguns de vostès que no venen a les Taules 
de Mobilitat i que ho deleguen a uns altres, que també a petició de les persones 
interessades dels col·lectius en concret es fan reunions de comissions en temes molt 
concrets. Si vostès tenen interès o dubtes sobre el tema del carsharing, doncs amb 
molt de gust jo els ho explicaré. 

I acabo, alcaldessa, un detall sobre les dades que va sortir a la premsa. A la premsa 
deien que les vehicles augmentarien fins a 44.000 vehicles, augmentarien, ara no diu 
més dels que ja circulen. I un altre detall és en els dos sentits de circulació. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Salellas, 
no sé si vol fer alguna reflexió final... I tant. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, agrair el suport de tots els grups a 
la nostra moció, crec que..., i especialment el debat i el diàleg que hi ha sobre aquesta 
tema. Nosaltres tenim molt clar que la mobilitat, els residus i els drets socials són tres 
elements estratègics importantíssims sobre els quals qualsevol proposta de govern 
que hi hagi sobre la taula s’ha de basar i si bé és cert que es va desenvolupant el Pla 
de mobilitat urbana, nosaltres partint d’aquesta concepció estratègica que deia ara 
mateix, tenint en compte que ja fa uns anys d’aquest Pla de mobilitat, totes les 
propostes que estem fent i que ara el regidor Poch deia que donaven feina, en el fons 
és perquè tenim una proposta o creiem que seria interessant invertir més recursos en 
tot aquest àmbit del que és el desenvolupament del Pla de mobilitat i si ens el podem 
polir abans i anar més enllà, fantàstic, de fet creiem que hauria de ser la línia en la 
qual treballar. Per això estem fent aquestes propostes. 

I sobre el tema concert de Som Mobilitat que l’ha plantejat gairebé tothom, dir que ho 
hem retirat, però nosaltres considerem que és una cooperativa amb la qual hi estan 
treballant molts ajuntaments del nostre país amb resultats òptims i que, per tant, més 
enllà de tota la licitació pública que s’hagi de fer, que el tinguem com un actor vàlid per 
plantejar-nos si hi ha un contracte menor, per exemple, que has de demanar 
contractes o pressupostos o el que sigui, doncs que ho tinguem com una gent amb qui 
també es pot parlar i veure quines propostes fan. 
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Gràcies. 

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

Moltes gràcies 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal de la CUP - Crida per Girona per 
potenciar el model de cotxe elèctric compartit a la ciutat. 

 
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 
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. 
 
 

PART DE CONTROL 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem ara a la part de 
control en el sentit de donar compte de resolucions i acords durant aquest període. 
Perfecte, diguin. Sí, senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, jo faré tres preguntes al voltant de 
tres acords de la Junta de Govern Local. La primera és que hem vist que hi ha un 
requeriment a l’empresa El Corte Inglés perquè no ha procedit a fer la..., a donar allò 
que s’havia comprat per un valor de 900 euros a l’Ajuntament i ens agradaria saber si 
algun regidor o regidora sap a què es refereix aquesta compra de 900 euros a El Corte 
Inglés, que El Corte Inglés no ha efectuat, diguéssim, no ha donat allò que havíem 
comprat i els requerim que ho facin. 
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En segon lloc, hem vist que el programa de centres cívics per a aquest estiu és del 
voltant d’uns 20.000 euros, el pressupost, i que en algun cas..., 20.000, el que hem vist 
en l’acord de la Junta de Govern Local –si m’equivoco, m’esmenen–, i que a més en 
alguns casos s’ha reduït perquè no s’arribava ni tan sols a la programació que s’havia 
fet. A nosaltres ens preocupa o ens agradaria saber si el plantejament és de mantenir 
aquests 20.000 euros per la programació cultural de l’estiu en els centres cívics, tenint 
en compte les aportacions que ja s’anuncien per als festivals que duren tres-quatre 
dies a la ciutat, programacions estables d’estiu en el centre cívic tenen 20.000 euros, 
mentre alguns festivals se n’enduen 65.000 per cinc dies. Ens agradaria saber si 
aquesta és la línia que mantindran o podem aspirar que en el proper pressupost hi 
hagi més aportació per a la programació als centres cívics i als barris a nivell de 
cultura. 

I la tercera pregunta és que hem vist que s’arribava a un acord amb la diputació per la 
cessió d’un espai a la Casa de Cultura. Vostès el 2014 van anunciar que el 2015 ja hi 
hauria la biblioteca de la Casa de Cultura oberta, som a 2018, és a dir, saber si és que 
això és que ja s’està, diguéssim, el punt de la biblioteca de la Casa de Cultura 
definitivament amb un calendari de cara al proper any? 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, una reflexió en 
torn d’una sèrie de decrets. Són decrets del que anomenaríem cartipàs i vull fer 
aquesta reflexió precisament perquè en altres moments –i se n’ha parlat una mica en 
aquest Ple, però crec que és oportú– s’havia fet una aposta per fer un ple de cartipàs, 
en el qual es portaven tots aquests decrets, aquells que anaven a votació com a punts 
de votació i els altres com a decrets. El Ple passat ens en van passar uns quants, avui 
en passen uns quants altres, la votació una per aquí, l’altra per allà. Llavors, 
simplement fer una reflexió en aquest sentit. Entenem que el canvi de regidor per si 
mateix no implicava aquest canvi organitzatiu, si han fet aquesta aposta, el més sensat 
hauria sigut dir-ho públicament, buscar els suports necessaris i avançar com s’ha fet 
en altres ocasions. 

Dit això, una pregunta concreta és amb relació a un decret que és un decret que 
anuncia una contractació per a un estudi de mobilitat a l’entorn de la Universitat de 
Girona i l’estadi de Montilivi, saber si és que és un estudi nou que estan plantejant o si 
és alguna cosa que ja tenen i simplement ara ens ha arribat el decret, que a vegades 
passen aquestes coses, perquè no en teníem constància concretament d’aquest 
estudi, saber-ho. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
començaríem pel tema del Corte Inglés, jo ara mateix no sé si algun regidor coneix 
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exactament aquest tema dels 900 euros de El Corte Inglés, ara mateix jo tampoc no 
em sona que sigui de la meva àrea, però ho mirarem i li donarem resposta, perquè ara 
mateix no ens acaba de sonar, per tant, ho comprovarem. 

Respecte als actes a centres cívics, senyor Ribas. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Molt bona tarda a tothom, bon vespre ja. En 
resposta al que comentava, crec que confon vàries qüestions, del que estem parlant 
és la programació de centres cívics, la programació cultural que fan els centres cívics, i 
depèn de la regidora Eva Palau, del que és el Departament de Cultura i els festivals i 
està barrejant ambdós conceptes. I després també ha parlat dels casals d’estiu. Una 
cosa són es casals d’estiu de joventut, l’altra és l’activitat dels centres cívics i l’altra és 
pròpiament el Departament de Cultura. Si vol quedem, li concreto cada una de les 
activitats i així potser ens en sortirem, perquè els 20.000 euros són pròpiament de 
centres cívics, no és de l’Àrea de Cultura i, per tant, barrejar festivals amb centres 
cívics crec que tampoc té raó de ser. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I la Casa de Cultura, disculpi, la 
cessió de la Diputació... 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, efectivament, i em sembla que ja ho he explicat 
altres vegades en aquest Ple, hi havia una dificultat tècnica amb la possible 
modificació –i vostè com a diputat ho ha de saber– que hi havia disparitat de criteri 
entre els tècnics de si ocupaven un espai que en un futur si es modificava la Casa de 
Cultura, és l’addenda que s’ha fet en el conveni que permet poder tirar endavant el 
projecte de la biblioteca i si tot va bé i avui ho he comentat amb el Departament 
d’Urbanisme, amb el senyor Joan Alcalà, la previsió és que o bé a finals d’aquest juliol 
o justament a principis de desembre portarem l’aprovació inicial del projecte de la 
Casa de Cultura, per tant, ja s’inicien els tràmits per a la seva aprovació i posterior 
execució. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La reflexió que 
ha fet sobre el cartipàs, entesos. I respecte a l’estudi de mobilitat de Montilivi? 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, moltes gràcies. Ja ho vaig comentar 
precisament en aquest Ple que tot i que no era obligatori fer l’estudi de mobilitat, 
nosaltres des de l’Àrea d’Urbanisme havíem encarregat un estudi de mobilitat en 
aquest sector. Ho vaig dir. 

Gràcies. 

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

PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara, precs i preguntes. Sí, 
senyora Veray... 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, un 
prec i és que jo els demanaria si us plau implicació de totes les àrees de l’Ajuntament i 
també del Govern d’intentar arribar al dia del Ple que a dos quarts de tres del migdia 
no rebem un munt d’esmenes de coses que han d’anar al propi Ple. Sincerament hi ha 
hagut un moment avui al migdia que una avui ja no sabia què es votava en certs punts. 
Per tant, jo entenc que una moció es negocia i pot haver-hi una esmena, el que em 
costa d’entendre és que vostès s’autoesmenin tant a última hora els punts de l’ordre 
del dia que porten. Per tant, jo demanaria una mica de rigor en aquest sentit i que 
intentem que puguem els regidors, doncs, mirar-nos les coses amb una mica més de 
temps. I en aquest cas, com més petit és el grup, més dificultat té, perquè al final jo 
soc la que decideixo la votació de tot i necessito tenir les idees clares i hi ha moments 
en què una es perd. 

Després jo li volia fer una pregunta i és que si pot donar una explicació tenint en 
compte que hi ha hagut durant tot el Ple, malgrat ara ha marxat, però ha deixat el 
cartell que portava, una persona en aquest Ple denunciant una situació que hem de dir 
que nosaltres ni la coneixíem, l’hem conegut gràcies a la seva reivindicació, que és 
que vostès han canviat la configuració del barri de Germans Sàbat, han passat uns 
carrers al barri de Domeny i Taialà sembla ser que per informe tècnic, però aquí ningú 
ho sabia. I sembla ser també que els propis veïns, com han pogut veure tots els 
assistents al Ple, doncs no hi estan d’acord. Per tant, ens agradaria que ens ho 
expliqués i que es fiqués llum sobre aquest tema, tenint en compte que ens n’hem 
assabentat, almenys el meu grup, arrel que hi ha hagut una persona reivindicant això 
durant quasi tot el Ple. 

I ja per últim dir-li, senyora alcaldessa, preguntar-li si es reafirma en les seves jo crec 
que equivocades declaracions a un mitjà de comunicació no fa gaire dies tractant de 
demagògia aquells que pateixen una problemàtica al Barri Vell amb relació als pisos 
turístics. Vostè sap que amb relació als pisos turístics segurament jo no comparteixo la 
diagnosi que fa aquesta pròpia associació, però reconec que en moments puntuals i 
en llocs puntuals sí que tenen una pressió que s’ha de tenir en compte i que 
l’alcaldessa els tracti de demagogs crec que està totalment fora de lloc i que hauria de 
rectificar i demanar disculpes. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo tinc tres 
preguntes. Se sap si avançaran les obres del Pont del Dimoni al llarg del mes d’agost? 

La segona, des del barri de Sant Ponç ens reclamen que es tallin les branques dels 
arbres que envaeixin la vorera a la sortida del Pont de França. Genera una imatge 
d’una certa inseguretat, l’efecte de túnel que fan les branques. 
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I la tercera pregunta, trasllado la queixa d’alguns veïns per la pudor d’alguns carrers 
degut al clavegueram en aquesta època en concret. Està previst fer algun tipus de 
manteniment per tal d’evitar aquest problema que podria anar a més? 

Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Gràcies. Els nens i nenes de zero a tres 
anys de la llar d’infants El Tarlà de Santa Eugènia i Can Gibert pateixen les olors de 
contenidors d’escombraries que queden al costat d’on surten al jardí, han demanat per 
bústia d’avisos alguna vegada per veure si es podia canviar de banda o un altre 
emplaçament i no han tingut resposta positiva. 

Gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Jo volia reiterar un prec que he fet 
quan hem parlat de l’adhesió a l’associació AMAP respecte a posar data a la reunió de 
la taula de seguiment de gestió de l’aigua, perquè ens puguin informar de com està 
Agissa i com s’està portant el tema de municipalització. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, ens ha 
arribat la queixa dels artesans del Pont de Pedra perquè se’ls ha notificat la finalització 
d’aquesta fira que, com ells mateixos recorden en una carta que han fet arribar al 
consistori, portava des de l’any 94. I voldríem saber quins són els motius i si se’ls 
donarà hora per reunir-se i expressar el seu malestar, que és profund, a més perquè 
ho han sabut d’una manera sembla ser sobtada i sense massa explicacions. 

Per altra banda, l’escola bressol de la Baldufa estan esperant als aires condicionats, 
sembla ser que es varen aprovar el mes de gener, que se’ls havia dit que abans de 
l’estiu estarien instal·lats i no han arribat. I amb aquestes altes temperatures i més sent 
una escola bressol, el cert és que l’activitat es fa molt complicada. 

I sobre l’estat de la plaça Ciutat de Figueres del barri de Montilivi, ja ho havia comentat 
justament en el marc de la seva festa major, però el cert és que l’estat continua..., de 
manteniment de tot, del mobiliari, dels arbres, amb un estat força deplorable i volíem 
saber quan s’actuarà en aquesta plaça. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Granados... 
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Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Dues preguntes i un prec. Dissabte passat hi va tornar a haver un tall de llum a 
Germans Sàbat. Si saben alguna cosa al respecte o és com sempre, que aquí no es 
pressiona la companyia de llum, perquè és que els veïns ja estan..., no sé, això passa.  

Després, una altra pregunta. Ja fa varis plens vàrem fer una pregunta sobre el trenet 
turístic que va haver-hi unes agressions verbals. Si han fet alguna cosa al respecte 
perquè tenim entès que fa poc també hi va tornar haver algun problema també amb el 
trenet turístic. 

I després, un prec. L’altre dia hi va haver un acte del tema de la Grober i he rebut unes 
queixes, queixes sobretot jo crec que aquí s’havia d’haver convidat també els sindicats 
també per canalitzar, perquè era un acte també de la classe dels treballadors, que era 
una part molt important de la implicació a la fàbrica Grober per fer més difusió i que 
hagués sigut un acte més representatiu de representació del que és la fàbrica. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Gràcies. Sí, senyora 
Costa... 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies. reiterem la pregunta del 
darrer Ple que vàrem fer sobre les papereres del Barri Vell, que no se’ns va contestar, 
que és que se n’han tret i el que volem saber és si es reposaran o si es posaran o quin 
motiu hi ha per això. 

Després hi han persones del carrer Àngela Bivern de Montjuic que és un carrer que 
dona al riu i que ja han passat vàries vegades a la bústia que hi ha un arbre que 
entorpeix el pas a la vorera i, a més a més, és tort i, a més a més, li cauen les 
branques i no s’ha fet cap actuació. A veure si la pensen fer. 

Després un altre tema que ens ha arribat és que al Mercat del Lleó hi ha places de 
pàrquing que estan llogades a particulars i la condició és que no tenen la plaça fixa, 
sinó que tenen un espai. Però s’han trobat diverses vegades que no tenen espai per 
deixar el cotxe. I, clar, nosaltres pensem que encara que sigui..., bé, que és un servei 
externalitzat i que l’Ajuntament té alguna cosa a dir, perquè han passat també a la 
bústia diverses vegades queixes i no se’ls ha donat cap bona resposta, simplement els 
han dit que no hi podien fer res. Nosaltres no creiem que això sigui un servei. 

I després sobre el bus els diumenges, que això ja ho hem dit més d’una vegada, clar, 
el fet que passi un bus cada hora complica molt que la gent que necessita anar amb 
aquest servei el pugui fer servir i també el fet que segons quines línies l’últim que passi 
sigui a dos quarts de nou, considerem que és molt aviat i que també complica molt que 
la gent pugui fer servir aquest servei. Vull dir que ens hem de replantejar com amb 
altres temes de bus que s’han fet, doncs també el tema del diumenge perquè és força 
patètic, sincerament, estem obligant la gent a agafar el cotxe particular. 
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Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Afegir-me al prec de la pregunta de 
la senyora Paneque al voltant dels artesans del Pont de Pedra, perquè a més pel que 
sembla hi hauria risc sobre què poden fer i què no al Nadal i no saben si podran ser-hi 
al Nadal o no i s’haurien de buscar la vida. 

En segon lloc, preguntar com és que no s’ha donat resposta a una resolució del 
Defensor de 2016 sobre el que és les afectacions d’una fleca, una pastisseria a 
Fontajau que afecta concretament uns veïns i que n’hem parlat més d’un Ple amb el 
senyor Alcalà, i que la resolució del Defensor de 2016 és molt clara, però encara no 
s’ha respost. 

En tercer lloc, preguntar quin cost ha tingut per a l’Ajuntament la presentació d’un llibre 
amb el senyor Artur Mas i la senyora Marta Madrenas a l’Auditori de Girona tenint en 
compte que costa tres mil euros normalment el que és el lloguer d’una sala, la Sala 
Montsalvatge costa mínim tres mil euros i, per tant, saber quin és el cost de 
l’Ajuntament en aquest sentit. 

En quart lloc, saber quan se’ns dirà alguna cosa del Pla estratègic de turisme. 

I finalment, malgrat que se’ns ha respost que es comprova dia sí i dia també que els 
preus del Mercat del Lleó són públics i la gent quan va a comprar sap quant costa 
cada peça de fruita o el que sigui, ens arriben queixes reiterades que això no és així i 
que moltes parades o una part de les parades no informen dels preus dels seus 
productes, malgrat la llei diu que ho han de fer. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Van anunciar 
públicament, bé, a la premsa, un programa de mesures alternatives per a menors que 
han tingut problemes amb el cànnabis. Voldríem saber si s’ha contractat aquest 
psicòleg que anunciaven i, en canvi, a nosaltres no ens consta, no hem sabut detectar 
aquesta contractació, de fet el que hem detectat, en canvi, és que si bé el 2007 hi 
tenien tres diplomats en infermeria, una psicòloga, una cap de secció i una 
administrativa, ara mateix només té un diplomat o diplomada en infermeria i una cap 
de secció a mitja jornada. I voldríem saber aquest psicòleg que han contractat on està 
treballant i què està fent. 

L’altra és que avui ha sortit el tema de les piscines, la contractació pel tema de la 
llengua, llavors volíem proposar que s’inclogués..., arran que la nova Llei de 
contractació preveu o facilita que s’incloguin temes qualitatius en les contractacions, i 
volíem proposar que el tema de la llengua catalana fos un dels elements prioritaris que 
s’inclogués en qualsevol contracte tipus que faci l’Ajuntament de Girona. 
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Finament, el dia 17, com ha anunciat el regidor avui, teníem la comissió aquesta, la 
primera reunió d’aquesta comissió de segregació escolar, però al mateix temps que 
rebíem aquesta informació, també rebíem per una altra banda que hi ha la Fundació 
Jaume Bofill, que està pendent de rebre respostes de diferents temes amb relació al 
seu projecte Magnet School, que, com sap, fa uns dies van anunciar, es va informar 
que hi havia una escola que formava part d’aquest projecte, però sembla ser que fins i 
tot s’ha perdut l’oportunitat que altres escoles formessin part d’aquest projecte perquè 
no s’ha respost a les demandes d’aquesta fundació, que és una dels que l’impulsen. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, un prec de mobilitat. En part ja s’ha parlat 
anteriorment, però va sortir als mitjans, la zona sud, però entenent que ja s’estan 
implantant diversos grans comerços que hi ha a la implantació de la clínica Girona, 
etcètera, que suposo que cada un d’aquests projectes parcialment haurà fet estudis de 
mobilitat, el prec seria que l’Ajuntament de Girona agafés tots aquests documents i 
possiblement en fes un que contemplés, diguéssim, totes les necessitats futures 
d’aquest sector sud i sobretot de l’entrada de Girona perquè en aquests moments que 
encara no estarà en funcionament, realment sí que hi ha dies i hores que hi ha molt de 
col·lapse. Possiblement, el que parlàvem abans de canviar una mica la manera 
d’entendre la mobilitat de la gent, potser una de les línies que es podria fer és 
començar a treballar amb la conscienciació que per anar a Girona no cal tothom que 
entri amb el cotxe fins al centre. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, un parell de qüestions. Una té a veure amb la 
carta sobre el mobbing immobiliari que es va enviar als veïns del Barri Vell. Voldríem 
saber quin balanç se’n fa. Ja sé que fa poques setmanes que s’ha començat, en els 
mitjans de comunicació es parlava d’un únic cas i això ens preocupa perquè 
segurament és probable que hi hagi més casos i que el que no sigui del tot encertat 
sigui la manera d’intentar detectar-los a través d’una carta. Ja sé que és una manera 
d’arribar a la ciutadania, però possiblement..., a nosaltres ens sembla que reforçar 
l’Oficina d’Habitatge i, per tant, intentar pal·liar la finalització d’un contracte amb la 
Fundació Sergi, que ha deixat l’oficina una mica coixa, podria servir per dotar-la millor 
amb recursos humans i amb capacitat per afrontar aquesta tasca. Voldria recordar que 
la ciutat, no només el Barri Vell, sinó..., té més de deu mil habitatges de lloguer, tots 
ells afectats no pel tema dels pisos turístics, sinó per una llei d’arrendaments que limita 
a tres anys aquests contractes i, per tant, la revisió, la possible més que segura revisió 
a l’alça de tots aquests lloguers i, per tant, que és una problemàtica molt generalitzada 
i que caldria afrontar i donar suport a aquests veïns en la possibilitat que permeti el 
marge legal. 

Per l’altra banda, una altra pregunta, en aquest cas relacionada amb la neteja, té a 
veure amb una problemàtica segurament que té a veure amb l’incivisme, però és cert 
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que cada any passa que hi ha determinades places de la ciutat que acullen la revetlla 
de Sant Joan i es tiren molts de petards i no sé si..., ho desconec, però entenc que no 
es fa perquè la majoria de veïns que pateixen la problemàtica se’n queixen, que és 
que seria convenient reforçar la neteja d’aquests espais que aglutinen aquesta 
celebració perquè queden bruts durant bastants dies i inclús setmanes. I, per tant, no 
sé si valdria la pena reforçar la neteja després de la revetlla de Sant Joan, jo crec que 
hi ha veïns que ja recullen segurament les coses més voluminoses, però hi ha molta 
cosa petita, em refereixo a petards i altres artefactes que s’utilitzen en aquesta revetlla, 
que queden embrutint aquests espais durant bastants dies. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, hem tingut 
coneixement... Són dues preguntes per al regidor Pujols, així s’estrena. Hem tingut 
coneixement que la mitja marató de Girona, que era una cursa emblemàtica, que l’any 
passat ja no es va fer perquè hi havia certament la promesa que es tiraria endavant, 
no es farà més. Sembla ser que hi ha alguna ciutat proper a Girona que la voldria 
acollir. No, no la podem deixar perdre, per favor, no la podem deixar perdre. Volíem 
saber els motius, per què s’ha dit que no i a veure si podríem fer un esforç 
suplementari per tirar-la endavant. 

I una pregunta que li ha fet la regidora Laia Pèlach, que és el programa Magnet, 
Aliances per a l’èxit educatiu de la Fundació Bofill. Ho ha explicat bé, és a dir, hi havia 
una escola que és l’Escola Àgora, però hi havia una possibilitat que l’Escola 
Montfalgars o l’Escola Santa Eugènia acollissin això. Només estaven pendents, la 
Fundació Bofill, de la resposta de l’Ajuntament quina era la que havia de fer-ho, o una 
o l’altra, i es veu que no s’ha donat resposta i s’ha perdut aquesta oportunitat. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Estàvem interessats 
també amb la qüestió de les papereres del Barri Vell, que ja ho ha preguntat la 
regidora Pèlach..., el regidor Salellas. (Veus de fons.) Ah, tu? Ara, a la tercera! 

Els bancs de fusta de davant de la Casa de Cultura que hi passem cada dia, estan 
molt, molt despintats i volem saber si estan a punt de pintar-se. Passa amb altres 
bancs de la ciutat, però aquests realment els falta pintura però ja. 

I per últim, hem sabut per la premsa que tornarà a haver-hi Festival del Circ a Girona i 
volíem saber aquesta propera edició quant costarà a la ciutat. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
començaríem pel senyor Pujols. Si ho pot respondre i, si no, no s’atabali que podem 
donar la resposta després. 

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Quant a la llar del Baldufa, aire condicionat, no sé 
exactament quina actuació està previst fer perquè ara no tinc aquí les actuacions. 
Pensa que tenim set llars i vint-i-tres escoles a les quals tenim distribuïdes diferents 
actuacions des d’arranjament de tanques, portes, pintar i ara no ho recordo de 
memòria. Ja esbrinaré en quines condicions està i si l’aire condicionat està pendent o 
no de posar-se. 

Quant a les piscines, entenc jo que quan fem el reglament es busca justament donar la 
prioritat que la gent a qui es dirigeix el socorrista o la persona que estigui allà es pugui 
dirigir en català, en castellà i que l’entengui i el pugui contestar amb el mateix idioma 
que s’expressa la persona a qui es dirigeix el servidor públic. Intentarem que també 
sigui qualitativa, la valoració. 

Fundació Bofill. Jo tenia coneixements de l’Àgora, que hi vaig estar, i estaven 
encantats d’aquest projecte. No m’ha arribat i no tinc constància que hi hagin dos 
centres més que tenien possibilitats de fer-ho, ojalá. Jo hagués dit tots dos, però clar, 
no sé ni que hi fossin presents aquests dos centres, que estigués... Ho esbrinaré i us 
donaré resposta el proper dia. 

La mitja marató també..., sé que hi han hagut problemes, però exactament no et sabré 
dir quin és. Sé que hi havia... Ja t’ho diré. Si ens permeteu, deixeu-m’ho consultar 
perquè no ho recordo. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No es preocupi, senyor Pujols, 
després ja podrà parlar amb ells directament al llarg d’aquests dies i ja els doni 
resposta a aquests temes. I ara ja directament passaríem, em sembla, a la senyora 
Eva Palau, respecte a les mesures alternatives... 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, senyora alcaldessa, gràcies. Senyora Pèlach, estem 
pendents d’incorporació d’un psicòleg, hem mirat per tirar la borsa que hi havia aquí a 
l’Ajuntament, s’ha trucat a les persones que teníem en borsa, ningú està interessat i 
sortirà, si no m’equivoco, el dia 17, surt convocada la plaça de psicòleg de vint hores 
per incorporar-se al setembre. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Palau. I 
passaríem al senyor Alcalà. Hi ha diferents temes, jo aniré tatxant els que..., segur que 
no se n’oblidarà cap, però per si de cas. 

Gràcies. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): L’última vegada em vaig deixar les papereres. Ara 
ja ho diré. Bé, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Manuel Martín, referent a 
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les obres del Pont de Dimoni, està previst que puguin treballar en aquesta zona. Si per 
algun motiu, perquè també els treballadors fan vacances, també vostè ja sap que el 
mes d’agost és un mes una mica complicat perquè falta material. El que sí que farem 
serà restituir el carril de circulació, que ara el tenim tallat, en la mesura que sigui 
possible per evitar el mínim d’inconvenients. 

Senyora Paneque, referent a la plaça Ciutat de Figueres, evidentment és una plaça 
que no és massa afortunada per la ubicació que té, perquè a l’hivern dona molts 
problemes d’humitat i el tema de gronxadors... Ho estic dient bé, no? Val. Li hem de 
buscar..., intentar donar-li una solució perquè sigui efectivament..., faci les funcions 
com a plaça. 

Senyor Granados, referent al tema de llum que hi va haver aquest cap de setmana, en 
concret el dissabte, a la zona de Germans Sàbat, hi va haver una afectació de dos mil, 
números rodons, 2.450 abonats i va afectar tot el que és el Barri Vell, Germans 
Sàbats, Mas Catofa, bona part de Torre de Taialà i part de Fontajau. Al cap de tres 
quarts d’hora es va solucionar en bona part aquest subministrament en aquests barris, 
a excepció fonamentalment del que és Germans Sàbat, en el qual hi varen quedar 435 
abonat sense llum. El problema en aquest cas va ser per la «tormenta» elèctrica que hi 
va haver i que va cremar una línia d’un transformador. Els operaris hi van estar 
treballant i fins a les onze no es va restablir el servei. 

Senyora Ester Costa, referent al tema de les papereres del Barri Vell, efectivament 
s’han anat retirant perquè les papereres actuals no compleixen normativa per a 
invidents ja que no tenen..., no arriben fins a la part de baix, és la part de dalt, i 
aquestes papereres s’han eliminat. Estan demanades unes papereres que seran una 
mica més grans i que substituiran aquestes anteriors. 

Referent al bus del diumenge, té raó, majoritàriament, bé, disminueix molt la 
freqüència dels autobusos, també és cert que és quan menys es desplacen les 
persones. Però si realment ens volem creure una ciutat que el transport públic, el 
potenciem, hem de treballar i hem de buscar línies d’actuació perquè hi hagi més 
transport públic, però també és una qüestió de recursos. 

Senyor Lluc Salellas, referent al tema de la fleca del forn de Sant Antoni, jo fa set anys 
que soc regidor i des de fa set anys que tenim problemes i ja venien problemes 
històrics. Aquesta setmana em va tornar a enviar un correu aquest senyor i jo vaig 
comentar-li a la Policia si realment havien rebut queixes en el sentit que ell va escriure 
aquest correu, en el qual deia que el personal de la fleca treballava a fora i hi havia 
molt de moviment. La Policia em va dir que ningú havia trucat. Jo sempre els he dit a 
aquests veïns que han de trucar a la Policia per constatar aquestes queixes i poder 
actuar. Tècnicament aquesta fleca va fer unes actuacions molt importants per reduir 
els sorolls a través de potències, etcètera. És important que aquests veïns..., ja ho sé 
que al final emprenya, d’anar trucant a la Policia, però és important que es pugui 
constatar que realment existeixen aquestes queixes, que no ho dubto, però que s’han 
de constatar. 
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Senyor Poch, referent al tema de la mobilitat, sobretot en aquests grans centres 
comercials que s’obren a la ciutat, recordar-li que aquests centres estan obligats a fer 
un estudi de..., un pla de mobilitat, de la mobilitat generada pels vehicles, que és 
obligatori i que evidentment des de l’àrea estem informats precisament perquè 
nosaltres som els màxims coneixedors del que està passant a la ciutat i tenim una 
visió general. 

I senyora Maria Mercè Roca, repassarem aquests bancs. La pintura, de fet, és una 
tasca que a través d’una brigada especial treballem constantment. Ja faré passar 
aquest avís. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I m’imagino que haurà de fer el 
mateix amb la plaça Ciutat de Figueres, que també la senyora Paneque... 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Ja ho he comentat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ah, disculpi, doncs he sigut jo 
que m’he despistat. Moltes gràcies. I ara la senyora Planas. Hi havia un prec que ja el 
tindrem en compte respecte al tema de la llengua dels plecs, la llengua catalana als 
plecs. I en segon lloc, els aparcaments del Mercat del Lleó. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Si ho he entès bé. És que hi ha particulars que 
es queden sense... (Veus de fons.) Sí, sí, jo tinc el pàrquing allà a la plaça Catalunya i 
és cert que no hi ha un pàrquing fix, sinó que has d’anar a buscar... No m’ha passat 
mai de moment quedar-me sense plaça, però em podria passar. Bé, jo no tinc cap 
constància que hi hagi cap queixa. Aquí a l’Ajuntament, si més no, no ens han entrat, 
si hi han queixes. Tot i així, parlarem amb els responsables del pàrquing, jo mateixa 
els convocaré que vinguin si cal per parlar-ne, dient que hi ha aquestes queixes, 
diguem-ne, perquè ens donin una solució que realment els abonats no es poden 
quedar sense plaça. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor... 
Silenci, si us plau, que així acabarem. El senyor Berloso... 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Veray, 
respecte a aquests veïns que avui han portat aquestes pancartes respecte al fet que 
volen pertànyer al barri de Germans Sàbat, vull dir això es remunta a l’any 2012 quan 
a la comissió mixta que es van fer els pressupostos participats tots els barris..., es va 
estar discutint, diguem-ne, tots els barris es van estar discutint els límits de cada un 
dels barris i es va acordar, diguem-ne, els límits que existeixen actualment. Així i tot, el 
2014, en el qual el servei de pressupostos participats va estar a front el senyor 
Cristóbal Sánchez i, per tant, la regidora Isabel Muradàs, doncs els veïns de la junta 
anterior, que ara ha canviat, de Germans Sàbat, es va reivindicar, diguem-ne, que 
aquests quatre carrers volien pertànyer a Germans Sàbat. Es varen fer tota una sèrie 
de treballs i de reunions, varen arribar a uns acords, el dia que s’havien de signar 
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aquests acords, els representants de Germans Sàbat no es van presentar i, per tant, 
doncs ha quedat tal com estava, diguem-ne, la divisió dels límits dels barris Germans 
Sàbat i després..., i Domeny, els límits. És cert, ara fa una setmana la nova junta es va 
presentar, va dir que ho volien tornar a presentar, hem iniciat tot el procés que es va 
iniciar l’altra vegada, les firmes dels ciutadans que resideixen en aquests quatre barris 
i tal. Per tant, nosaltres estem totalment d’acord amb aquesta reivindicació i se seguirà 
tot el procés per poder determinar si queden o no queden adscrits, aquests carrers, a 
Germans Sàbat. 

Senyor Martín, sobre les branques que es veu que dificulten el pas a l’entrada del Pont 
de Sant Ponç, doncs ho mirarem i farem..., vull dir, en tot cas, podar-les. 

Respecte de la pudor que es queixa algú del clavegueram, si es fa manteniment, es 
fan els manteniments, el que passa que sí que a vegades, sobretot quan hi han hagut 
pluges i es resseca i tot això, doncs, les clavegueres no fan una olor agradable, però sí 
que s’hi fa un manteniment per banda, diguem-ne, d’Aigües de Girona. 

Senyor Rodríguez, respecte als contenidors d’escombraries que hi han davant de la 
llar Santa Eugènia crec que m’ha dit i tal... Sí, la distribució de contenidors no és d’ara, 
es va fer a tota la ciutat, en aquests anys que es van instal·lar tots aquests contenidors 
nous s’han anat fent els canvis que s’han considerat indicats i, està clar, toquen..., si 
està davant d’una escola molesta més que no pas que estigui davant d’una botiga de 
queviures o davant d’un bloc de pisos i tal. Ho mirarem en tot cas, però no li puc 
assegurar res amb aquesta qüestió. 

Senyora Riera, si mal no ho he entès, perquè estava un moment prenent nota d’altres 
coses, reclamava que a veure quan ens reunim a la taula de seguiment de gestió de 
l’aigua. Bé, ja hem dit que s’està treballant, així que nosaltres puguem disposar, 
diguem-ne, de l’informe que s’ha fet seguir (...) al jutjat respecte a totes les accions 
que s’han anat fent, després nosaltres convocarem tal com s’ha dit diferents vegades a 
la taula de seguiment de l’aigua per informar-los. Així i tot, també tenim previst, tal 
com..., quan ha aparegut i que d’alguna manera era peticions, treballem amb tres 
branques respecte a Aigües de Girona, les tres branques, una d’elles contempla, 
diguem-ne, la situació..., o sigui, com es va treballant a fi i efecte que el 2020 quan 
arribi a la finalització del contracte ho tinguem tot disposat i clarificat perquè es pugui 
traspassar o municipalitzar, en aquest cas, municipalitzar. 

Senyora Paneque, respecte, diguem-ne, a l’estat dels arbres i a la plaça Figueres, 
vostè amb data 18 de juny i que li vàrem contestar, va penjar un vídeo en el qual ja 
feia referència a les places i tal, que ja li vàrem contestar, a resultes d’això, ja li vam 
respondre que veritablement la situació de les herbes estava en una situació molt 
exagerada de creixement de les herbes i que no estaven en el seu moment més 
correcte, les places i tot això, però que degut, diguem-ne, a la situació extraordinària 
de pluges, doncs va fer créixer molt més les herbes, no vàrem poder intervindre 
d’acord amb els contractes que hi havien de les diferents empreses en el seu moment, 
hi ha hagut una exageració. Però, a partir d’aquest vídeo que vostè va dallò, vaig 
demanar al departament de jardineria que mirés l’estat de totes les places i de tots els 
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carrers, que són tots aquests i que poden estar a la seva disposició i en aquest 
moment, tant a la plaça Madrid com a altres places i indrets de la ciutat de Girona, 
estan correctes. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Perdona, tenia senyora Paneque, després tenia la 
senyora Costa respecte a Montjuïc, arbres, un arbre que està inclinat i tal. Bé, jo ara 
en aquest moment no li puc contestar, demà ho miraré i ja li contestaré. (Veus de 
fons.) Sí... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Costa, ho tindrem en 
compte. Ho dic per no anar fent el diàleg. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): I llavors el senyor Terés respecte a les places i 
carrers on s’han fet focs i han tirat petards i tot això, sí que hi va haver després a 
continuació una neteja en dies, varen passar uns dies a cada una de les places on hi 
havia hagut activitats. Ara, si em pogués donar algun detall d’alguna plaça 
determinada que li interessés, li podríem contestar exactament el dia que la varen 
passar a netejar. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí. Moltes gràcies, senyor 
Berloso. Senyora Plana... 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. En primer lloc tenia el tema de 
la..., bé, responc a la regidora Paneque i al regidor Salellas, quant al mercat 
d’artesania del Pont de Pedra. És veritat que se’ls ha comunicat, hi ha hagut dues 
reunions, una amb el president i una altra reunió amb tres representants d’aquest 
mercat i se’ls ha explicat que estem preparant unes bases perquè puguin concursar en 
la concessió d’aquest espai. Per altra banda, també se’ls ha comunicat que estem 
mirant una reubicació perquè a la zona on estan ara hi passen moltes coses i pot 
arribar a ser fins i tot una mica..., per temes de seguretat, doncs, bé, és millor que 
estiguin reubicats en un altre espai que estem estudiant a veure si pot ser a una part 
que estigui molt a prop i també que no els afecti el que suposa el client, que hi pugui 
anar a comprar. 

Per tant, ens hem reunit dues vegades, jo no hi he pogut ser, en cas que el president o 
els representants es vulguin veure amb mi, jo estic a la seva disposició, en tot cas jo 
els puc trucar, explicar-los-hi. Ha sigut una reunió molt intensa quant a l’explicació i, 
per tant, una, estem preparant les bases que segurament no sortiran fins després de 
fires, la nova adjudicació, i dos, sí que mirem la reubicació. 

Per altra banda, el tema del trenet que preguntava el senyor Granados. És veritat i 
aquesta actitud d’aquests conductors no es pot permetre de cap de les maneres, estic 
d’acord amb vostè. La concessió acaba al març i nosaltres ja estem preparant el plec 



203 
 
 

 

de clàusules per a una nova concessió, estem mirant..., ho he explicat altres vegades, 
estem acabant de mirar de quina manera ha de ser aquest trenet, un trenet que sigui 
més sostenible, que no afecti tant el recorregut que entra pel mig ben bé de Barri Vell i, 
per tant, estem buscant diferents possibilitats i diferents models de trenet per tal que el 
setembre surti ja el concurs i hi hagi una nova adjudicació a partir del març. 

Quant a l’acte de la presentació del llibre de Ramón Cotarelo, sembla que estigui ofès, 
senyor Salellas, vostè. Potser li ha desagradat que no l’hagués trucat a vostè i li 
hagués presentat vostè el llibre. Però de totes maneres, no s’espanti, no s’espanti, 
perquè la senyora alcaldessa no va fer cap presentació, va estar convidada pel senyor 
Cotarelo que li fes una benvinguda o una salutació als assistents. Llavors, per part de 
Ramón Cotarelo, per part d’ells han pagat tots els serveis i, per tant, no hi ha d’haver 
cap problema. És més, jo crec que una persona com Ramón Cotarelo, defensora dels 
drets i les llibertats i de la democràcia, que ha defensat com qui més el procés i ens ha 
defensat a tots nosaltres, als catalans, en defensa de l’1 d’octubre. Crec que a part de 
tot això, ell ha vingut a demanar a l’alcaldessa que li fes la salutació en un moment en 
què per ell està patint una repressió brutal, ell i la seva família, i que ha hagut 
d’abandonar casa seva per venir a viure a Girona. Jo entenc perfectament bé que 
vostè estigui una mica ofès perquè, no ho sé, potser es considera més de la seva 
ideologia vostè que per part del govern, però de totes maneres no cal que s’ofengui. 
Ell ha pagat i, per tant, aquí no hi ha cap més problema. 

Per part del Pla estratègic de turisme, que també em preguntava vostè. El Pla 
estratègic de turisme tingui en compte que l’última reunió que vàrem tenir deu fer tres 
setmanes, potser un mes, la UTE va recollir totes les seves intervencions de les dues 
reunions que vàrem tenir i la setmana que ve ens ha de venir a presentar ja i a donar 
el pla estratègic final, acabat. 

Quant a les campanyes del Mercat del Lleó, que no té els preus, crec que ens ho 
varen preguntar per escrit i li hem respost que nosaltres per reglament exigim que 
tinguin totes les parades, els preus. Fem revisió amb els nostres vigilants que tinguin 
tots els preus col·locats, sí que és veritat que hi ha parades que no els hi tenen. 
Aquest ha sigut un avís, aquest avís segurament que la fase següent és passar-ho a la 
Generalitat perquè nosaltres no som competents per poder sancionar i, per tant, 
passaríem a la següent fase. Tot i així es fan moltes campanyes perquè estiguin al cas 
de tot això. 

I crec que ja no tenia cap altra pregunta. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. El pressupost del circ 
no ha de tindre cap variació, el mateix que l’any anterior. El que sí que és important és 
la reducció d’espai que s’ocuparà de la Devesa. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I per finalitzar 
també, tant el senyor Terés com la senyora Veray s’han referit al tema de l’habitatge i, 
guaiti, permetin doncs que faci alguna reflexió, ja que se n’ha de parlar, doncs se’n 
parla. Creguin tots vostès que el tema de l’habitatge serà el repte, crec que el més 
important dels propers anys i jo ho veig així i ho entenc així. A més serà un repte difícil, 
perquè és molt complex i quan els assumptes són complexos i són difícils mai tenen 
una solució fàcil o poc complexa. El que no faré mai és abordar un tema de la 
importància tan cabdal que té per als veïns i les veïnes de totes les ciutats de 
Catalunya, també de Girona, el que no faré és criminalitzar un únic sector. 

I quan estem parlant de dèficit d’habitatge, si som rigorosos, que pretenc ser-ho, si 
treballem amb honestedat, que pretenc fer-ho, i si no fem debats demagògics, debats 
demagògics..., esperin, no dic que ningú..., jo no he assenyalat ningú concret que sigui 
demagog, no ho he dit mai, mai, eh? Si no fem debats demagògics i treballem amb 
honestedat, doncs voldrem saber, crec jo, de forma justificada i amb totes les dades 
que ho justifiquin, quines són les causes exactes per les quals els preus del lloguer, 
concretament a la ciutat de Girona, i a moltes altres ciutats, estan augmentant al ritme 
que ho estan fent. Ull, que encara estan..., i espero que no hi arribin mai, vull dir, no ho 
dic en plan «encara estan i hi ha molt de marge», no, no, que estan un 37, parlen 
alguns, un 40, parlen d’altres, per cent menys d’aquelles brutalitats de quan es van 
arribar a aquells límits inassumibles per ningú i que en cap cas, al revés, hem 
d’impedir... (Veus de fons.) Puc parlar, senyora Pèlach? No l’estic contestant a vostè, 
no l’estic contestant a vostè, si em permet, acabo. Gràcies. 

Les causes són moltes i plurals i jo em nego..., perquè vull actuar honestament i ho dic 
de veritat, em nego a reduir-ho tot a: tenim dèficit d’habitatge, pugen els preus de 
lloguer, és per culpa dels habitatges turístics. Em nego a dir això, m’hi nego! Perquè 
no penso criminalitzar el turisme, no ho penso fer. Aquí hi han diferents opcions. Hi 
haurien alguns dels més lliberals que dirien: no, escolti, promoció econòmica a sac, 
ens és igual, el turisme, vinga, anem promocionant, anem fins al final, com més 
turisme millor perquè sempre... En cap cas és la nostra opció, ja ho dic aquí. Que 
quedi clar, no és la nostra opció, no ho és. 

Perquè hi hauria l’altre extrem, el de: no, no, proteccionisme absolut, escolti, res de 
dinamització turística, perquè clar, si hi han quatre habitatges turístics són quatre..., 
no, perdoni, també és un sector turístic potent, també durant una època de la crisi ha 
sustentat la nostra ciutat i el nostre país, no ho hem de negar això tampoc. Una altra 
cosa és que vulguem que segueixi sent l’activitat econòmica..., la més important, no, ja 
li reconec, no, hem de treballar en la diversificació dels sectors econòmics, tota la raó, 
no podem fer-ho. 

I llavors hi ha la postura intermèdia que és la que pretenc sense demagògies, amb 
tranquil·litat, amb dades que s’estan recollint en aquest Pacte local per l’habitatge, que 
jo hi crec perquè, escolti, que l’estic intentant liderar des d’Alcaldia perquè ens ho 
creiem, perquè no vull fer debats demagògics, perquè vull treballar de veritat, perquè 
vull trobar solucions de veritat, no vull vendre motos, vull treballar de veritat. I, per tant, 
hi ha la postura intermèdia, que és la de l’equilibri, la de dinamització econòmica, i tant! 
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Ostres, ens hem de fer forts, ha de ser una ciutat que crea oportunitats per a la gent, si 
no, escolti, ningú voldria venir a Girona, i no creem oportunitats, però protegint per 
sobre de tot els nostres veïns i veïnes. I és aquí on estic. I quan alguns pretenen 
arrogar-me a mi, i em fa molta ràbia, arrogar-me a mi que quan jo dic «escolti, jo no 
penso culpabilitzar els habitatges turístics de l’augment dels preus del lloguer, jo no 
penso culpabilitzar exclusivament perquè hi han moltes altres causes de l’augment 
dels preus de lloguer a la nostra ciutat, no ho penso fer», el que no val és que surti 
d’altra gent dient: «Està negant el problema de l’habitatge.» M’han escoltat bé, no? He 
dit que és el principal repte que tindrà la ciutat i les ciutats del nostre país i que s’haurà 
de ser molt valent i que serà molt difícil i molt complex i a sobre no és ni competència 
dels ajuntaments, guaiti si serà difícil, però ho volem assumir i volem trobar el punt 
d’equilibri de protecció dels veïns i veïnes de la nostra ciutat, però amb una 
dinamització econòmica potent i això és el que volem fer. 

I guaiti, no em retracto, perquè jo mai he dit que ningú era demagog, jo el que dic és: 
no es poden fer debats demagogs, no es pot dir «s’està expulsant la gent del Barri 
Vell» i resulta que tornem a mirar les dades del darrer any i han tornat a augmentar els 
veïns. Escolti, doncs digui’m un altre argument, me’n diguin un altre, no diguin que hi 
han menys veïns al Barri Vell, perquè n’hi ha més, i això jo tinc les dades, m’entén? I 
per tant, això no em retracto. Ara, que és una causa, i tant, i n’hem de ser conscients, 
és una causa i ho haurem de treballar a fons. 

Per tant, crec que amb aquesta resposta que no em retracto pels motius que li dic, tot i 
assumint que és el principal repte, complexíssim i dificultosíssim que tindrem les 
ciutats progressistes republicanes d’aquest país, crec que també li he contestat a 
vostè quina era la línia que pensem continuar treballant, perquè anava a dir treballar-
hi, sinó continuar-hi perquè ja hem iniciat aquest Pacte local de l’habitatge, per cert, 
amb uns terminis relativament curts. Recordin que vam dir que o a finals d’any o a 
principis del que ve ho hem de tenir, ho hem de tenir perquè hem de treballar a fons, 
perquè patim, perquè el govern patim i hem de treballar-hi. 

Per tant... (Veus de fons.) No, senyora Veray, no, no. És que no l’he volgut..., jo crec 
que no, perquè no és un debat, després si no sempre seran debats. Perdonin. (Veus 
de fons.) D’acord, entesos, doncs jo li dic que no he dit mai que ningú fos un demagog, 
sinó que no podem basar-nos en discursos o debats amb demagògia, és el que jo he 
dit. I tothom treballa amb bona fe, la gran majoria de la gent treballa amb bona fe i vol 
treballar per intentar reconduir aquest problema. Gràcies. 

Falta alguna cosa? Quina? (Veus de fons.) Ho tindrem en compte, com que era un 
prec, ho tindrem en compte. Clar, ara ja ens és una mica difícil de resoldre-ho, ho 
lamento, hagués pogut ser molt bona idea, en el moment no s’hi va pensar des de les 
nostres àrees de protocol. 

Gràcies. 

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


