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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE D’11 DE JUNY DE 2018. 

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

ASSISTENTS:  

ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sr. JOSEP PUJOLS ROMEU (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 

S’incorpora a les sis i deu minuts de la tarda el regidor Josep Pujols i Romeu un cop 
presa la possessió del càrrec. 

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. 
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ORDRE DEL DIA 

1. ACTA. 

Aprovació de les actes de la sessions ordinàries de 12 de març de 2018 i 9 d'abril de 
2018 i extraordinària de data 16 d'abril de 2018. 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 

Donar compte dels decrets dictats. 

Expedient 2018022398. Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2018 relatiu a 
revocació i nou nomenament tinents i tinentes d'alcalde de la Corporació. 

Expedient 2018022398. Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2018 relatiu a 
revocació i nomenament membres Junta de Govern Local. 

Expedient 2018022398. Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2018 relatiu a 
revocació delegacions genèriques i específiques 

Expedient 2018016743. Decret de l'Alcaldia de data 9 de maig de 2018 relatiu a 
adhesió de l'Ajuntament de Girona a la Declaració del Consell Català del Moviment 
Europeu amb motiu del Dia d'Europa 2018. 

Expedient 2018016085. Decret de l'Alcaldia de data 3 de maig de 2018 relatiu a 
nomenament del senyor Jordi Rubio Estartus, personal eventual, per ocupar el lloc de 
treball de Coordinador d'Igualtat, adscrit a l'àrea d'Alcaldia 

Expedient 2018016085. Decret de l'Alcaldia de data 14 de maig de 2018 relatiu a 
modificar el decret de data 3 de maig de 2018, de nomenament del senyor Jordi Rubio 
Estartus personal eventual de confiança i assessorament especial 

Expedient 2018016523. Decret de l'Alcaldia de data 14 de maig de 2018 relatiu a 
nomenament del senyor Jordi Bobet Font personal eventual de confiança o 
assessorament especial 

4. RATIFICACIONS. 

Expedient 2016014422. Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de maig de 2018 
relatiu a aprovar l'acceptació de l'atorgament definitiu de la subvenció del Projecte 
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Indústries Culturals i Creatives de 
Girona i el seu entorn territorial, emmarcat en la RISC3CAT i en el Programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-2020. 

PROPOSTES. 
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Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

5. Expedient 2016009694. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les 
facturacions corresponents al quadrimestre novembre 2017 - febrer 2018. 

6. Expedient 2016009694. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de 
les facturacions corresponents al quadrimestre novembre 2017 - febrer 2018. 

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

8. Expedient 2017043911. Fer el pagament de la factura presentada per l'empresa 
SquarePoint SL corresponent als treballs d'adequació del programari de Recursos 
Humans, realitzats en el període comprès entre gener-maig 2017. 

9. Expedient 2018018218. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció. 

10. Expedient 2010013422. Modificació  del contracte de selecció d'un soci privat per a 
la constitució d'una societat d'economia mixta per a la gestió del servei de recollida 
d'escombraries  i neteja viària de la ciutat de Girona, adjudicat a FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. 

11. Expedient 2018021479. Aprovació Pla estratègic subvencions 2018-2019. 

12. Expedient 2018007619. Aprovació modificació pressupost 2018. 

Comissió Informativa d'Educació i Esports 

13. Expedient 2018018466. Aprovació de la modificació dels estatuts de l'Organisme 
Autònom Local d'Educació Musical de Girona. 

Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 

14. Expedient 2017020370. Aprovar inicialment la modificació del Títol I "De la 
intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les ordenances d'edificació 
municipals. 

PROPOSTES URGENTS. 

Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 

15.1 Expedient 2014001622. Resolució del recurs de reposició presentat per ACCENT 
SOCIAL SL, contra l'acord de ple de l'Ajuntament de 9 d'abril del 2018, referent a la 
imposició de penalitats per la comissió d'una  infracció greu en l'execució del contracte 
de servei d'atenció domiciliària. 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES. 



4 
 

16. Expedient 2018018451. Moció que presenta l'associació de Comissions Obreres 
en defensa a menys ràtios més qualitat. 

MOCIONS. 

17. Expedient 2018022902. Moció que presenta el Grup Municipal de PSC-PM sobre 
la Xarxa d'Impulsors als municipis de la Garantia Juvenil. 

18. Expedient 2018022930. Moció que presenta ERC-MES per abaratir el cost de 
l'aplicatiu dels pressupostos participats. 

19. Expedient 2018022942. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans, sobre 
el respecte i la neutralitat institucional en els edificis públics, els espais públics i el 
mobiliari urbà. 

20. Expedient 2018022937. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans sobre 
el projecte d’aprendre a l'hort de l'escola. 

21. Expedient 2018022947. Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP-Crida per 
Girona per a millores en la mobilitat en transport públic a la ciutat. 

MOCIONS URGENTS. 

22. Expedient 2018023919. Moció que presenten els grups municipals d’ERC-MES, 
CUP-Crida per Girona, PSC, C’S i PPC per acordar la retirada de la petició 
d’incorporar plaques identificatives en els treballadors de la neteja 

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 2017021009 a la número 
2018010688, des de 1 de maig de 2018 fins a 31 de maig 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 4 de maig 
de 2018 (ordinària), 11 de maig de 2018 (ordinària), 18 de maig de 2018 (ordinària), i 
25 de maig de 2018 (ordinària). 

23. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Bona tarda, disculpeu aquest 
petit retard, que han passat diferents coses alhora, però crec que ara ja tenim 
l’organització a punt. 
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Per tant, si els sembla bé, donaríem inici a aquest Ple ordinari del mes de juny de la 
Corporació. 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

I el primer punt de l’ordre del dia, i previ a la presa de possessió del nou regidor, hi ha 
l’aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 12 i de 9 d’abril, és a dir, de 12 
de març i de 9 d’abril, les dues ordinàries, de març i d’abril, i l’extraordinària de 16 
d’abril, que ara ja les actes estaven fetes. 

Crec que han rebut vostès les actes. No hi ha hagut cap proposta d’esmena. Si n’hi 
hagués alguna, ara és el moment. I si ningú s’hi oposa, les podríem considerar 
aprovades? Perfecte. Moltes gràcies. 

 

VOTACIÓ: 
S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions ordinàries del Ple de 12 de març 
de 2018 i 9 d’abril de 2018 i extraordinària de 16 d’abril de 2018. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí que vindria el moment 
que el nou regidor, el senyor Pep Pujols, doncs, fes la presa de la possessió del seu 
lloc com a nou regidor de l’Ajuntament de Girona. I, per tant, el que ha de fer és dur a 
terme la promesa o jurament, com està establert. Endavant, senyor Pujols. 

Sr. Pep Pujols Romeu (CiU): Senyora alcaldessa, a tots els regidors, bona tarda a 
tothom. I ara, si em permet: prometo per imperatiu legal complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Girona amb lleialtat al rei i fer 
guardar la Constitució i l’Estatut d’autonomia de Catalunya. I a més, per expressió 
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del Parlament, del 
president i del Govern de la Generalitat en la defensa del dret d’autodeterminació del 
nostre poble. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. Doncs, molt benvingut 
com a nou regidor d’aquest consistori, senyor Pujols. 

2. INFORME DE PRESIDÈNCIA 

I ara ja donaríem pas al segon punt de l’ordre del dia, que és l’informe de Presidència. 

Per una banda, respecte al projecte ferroviari finalment hem rebut ja l’informe, que si 
no se’ls ha convocat avui, se’ls convocarà immediatament per la setmana que ve 
poder-los explicar, doncs, aquest informe inventari dels greuges que s’han produït en 
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la construcció de l’estació i de tot el tema relacionat amb el projecte ferroviari. Per tant, 
la setmana que ve seran tots citats i podrem parlar i debatre tant com calgui. Podrem 
començar ja els debats. 

En segon lloc, saben vostès que sempre ens agrada fer una referència al mercat de 
treball i, per tant, observar una mica, doncs, el mercat de l’ocupació, les persones que 
estan inscrites a l’atur, etcètera. 

En finalitzar el mes de maig, les persones registrades a l’atur de Girona eren de 4.859 
persones. Des del 2013, són les xifres més baixes en atur en un mes de maig. De fet, 
des del 13 fins ara s’ha reduït prop del 37 per cent. De fet, portem cinquanta-quatre 
mesos consecutius de reducció interanual de l’atur a la nostra ciutat. Són bones dades 
en aquest sentit. 

Possiblement, destacar –com fem sempre– no tant la contractació laboral, sinó les 
afiliacions a la Seguretat Social, és a dir, les persones que consten afiliades –això de 
les finestres no sé si anem bé, eh?–, les persones afiliades a la Seguretat Social ens 
permet fer una foto –gràcies– fixa de les persones que estan treballant o que tenen 
contracte en un moment determinat. I saben vostès que anem sempre un mes enrere, 
perquè les dades arriben, doncs, un mes més tard. I en aquest cas, doncs, estem 
parlat que a l’abril hi havia 72.487 persones afiliades a la Seguretat Social; això també 
són xifres ja que no tenen res a veure amb aquelles baixades tan dramàtiques del 
2012-2013, que parlàvem de 60.000 persones, i ara estem parlant d’11.000-12.000 
persones més que estan afiliades a la Seguretat Social.  

I com sempre diem, tenim un gran repte que és millorar les condicions laborals de les 
persones que tenen feina i que possiblement tot i tenir feina tenen certes dificultats o 
viuen en certa precarització social. I, per tant, ara aquest és el nou repte que se’ns 
obre a tota la societat en el seu conjunt. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 

Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2018 relatiu a revocació i nou 
nomenament tinents i tinentes d'alcalde de la Corporació. 

Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia número 2017021880 de data 31 d'octubre 
de 2017 de nomenament de tinents i tinentes d'alcalde de la Corporació. 

Segon.- NOMENAR tinents i tinentes d'Alcalde d'aquest Ajuntament amb efectes des 
del dia d'avui, als/les regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local que a 
continuació es detallen, el primer dels quals substituirà a aquesta Alcaldia en els casos 
de vacant, malaltia o qualsevol altre impossibilitat: 

Primer Tinent d'Alcalde: Sr. Eduard Berloso Ferrer 

Segona Tinenta d'Alcalde: Sra. Maria Àngels Planas Crous Tercera Tinenta d'Alcalde: 
Sra. Glòria Plana Yanes 
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Quart Tinent d'Alcalde: Sr. Joan Alcalà Quiñones Cinquè Tinent d'Alcalde: Sr. Carles 
Ribas Gironès 

Tercer.- ESTABLIR que en cas d'absència, vacant o malaltia d'aquesta Alcaldia, les 
atribucions i competències que em reconeix la legislació vigent seran desenvolupades 
pels Tinents d'Alcalde, de conformitat amb l'ordre establert a l'apartat anterior, amb 
l'excepció de l'ordenació de pagaments i l'autorització de talons bancaris que seran 
exercides per la Tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior. 

Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució als Tinents d'Alcalde afectats, als   efectes de la 
seva acceptació del càrrec, fent-los constar que hauran de mantenir informada 
aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com a Alcalde accidental, no 
podent, durant l'esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per 
aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves. 

Cinquè.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la propera 
sessió plenària que es convoqui. 

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 4 de juny de 2018 relatiu a revocació i nomenament 
membres Junta de Govern Local. 

Primer.- REVOCAR la resolució de l'Alcaldia número 2018005172 de data 13 de març 
de 2018 d'aprovació de la configuració de la Junta de Govern Local i de delegació de 
competències. 

Segon.- APROVAR la nova configuració de la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat 
municipal de caràcter resolutori, que quedarà integrada pels següents membres: 

- President: 

L'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, Sr. Marta Madrenas i Mir 

- Vocals: 

Primer Tinent d'Alcalde Sr. Eduard Berloso i Ferrer 

Segona Tinenta d'Alcalde Sra. Maria Àngels Planas i Crous Tercera Tinenta d'Alcalde 
Sra. Glòria Plana i Yanes 

Quart Tinent d'Alcalde Sr. Joan Alcalà i Quiñones Cinquè Tinent d'Alcalde Sr. Carles 
Ribas i Gironès 
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Tercer.- La Periodicitat i determinació del dia i hora de celebració de les sessions 
ordinàries de la Junta de Govern Local de conformitat amb l'establert a l'art. 41.1 del 
ROM ha estat determinada en l'acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el dia 29 de juny de 2015, celebrant-se les esmentades sessions els 
divendres de cada setmana a les 9-15 hores. 

Quart.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual es donar 
assistència i assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, 
ostentarà per delegació d'aquesta les competències següents: 

EN MATÈRIA D'URBANISME 

- Formulació i aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic 
derivat següents : 

a) Els Plans Parcials Urbanístics. 

b) Els Plans Especials Urbanístics. 

c) Els Plans de Millora Urbana 

- Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d'urbanització ordinaris o complementaris. 

- Admissió a tràmit i aprovació prèvia dels projectes en sol no urbanitzable 
regulats per l'art. 47.4 i 49 del Decret Legislatiu 1/2.010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova 
el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. 

- En general l'aprovació de qualsevol altre instrument de planejament o de 
gestió urbanística que desenvolupi el planejament general i no estigui atribuïda la seva 
competència al Ple de la Corporació. 

- Atorgar, denegar, modificar, prorrogar o declarar la caducitat de les llicències 
urbanístiques d'obra major regulades a l'Ordenança municipal d'obres. 

EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI: 

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 dels contractes administratius típics d'obres, subministraments i 
serveis quan el seu valor estimat sigui superior a la quantia prevista per a la 
contractació menor i no excedeixi de 6.000.000 d'euros ni superi el 10 % dels recursos 
ordinaris del pressupost, sempre que la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, 
eventuals pròrrogues incloses, i sempre que l'import acumulat de totes les anualitats 
no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
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1.2. Respecte dels contractes de concessions d'obres i concessions de serveis 
quan el seu valor estimat no superi el 10% dels recursos ordinaris del  pressupost, ni, 
en qualsevol cas, la quantia de 6.000.000 d'euros, inclosos els de caràcter plurianual 
quan la seva duració no sigui superior a quatre anys,  eventuals prorrogues incloses, 
sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 

1.3. Respecte per a la celebració de contractes privats i per a l'adjudicació de 
concessions sobre béns de la mateixa i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes 
a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost i el seu  import  sigui  superior a 100.000 euros si bé 
no excedeixi de 3.000.000 euros, així com l'alienació  del  patrimoni,  quan  el  seu  
valor  no  superi  ni  el  percentatge  ni la quantia indicats. 

Aquestes competències abastaran tots els actes de tràmit o definitius que s'hagin de 
dictar en relació amb tot l'expedient de contractació, des del seu inici fins a 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. 

EN MATÈRIA D'ACTIVITATS. 

- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats incloses 
a l'annex II de la Llei 20/2.009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats. 

- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors de les activitats 
regulades per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives 

- Atorgar llicències i les seves modificacions posteriors relatives als centres de 
culte, regulats per la Llei 16/2009, de 22 de juliol, de Centres de Culte. 

EN MATÈRIA DE PERSONAL 

- Aprovar l'oferta pública d'ocupació, d'acord amb el pressupost i la plantilla de 
personal aprovada pel Ple de la Corporació. 

- Aprovar les Bases de les proves de selecció de personal funcionari, de carrera  
o interí, o laboral, fix o temporal, i pels concursos de provisió de llocs de treball, així 
com les seves convocatòries, sens perjudici del que disposa l'art. 99.1 de la Llei 7/85, 
de 2 d'abril, de Bases de Règim Local en la seva redacció actual. 

- Imposar sancions al personal al servei de la Corporació, a excepció de les que 
comportin la separació del servei. 
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- Contractació de personal per programes de les diferents àrees de 
l'Ajuntament. EN MATÈRIA DE SUBVENCIONS 

- Aprovació de les bases que regularan l'atorgament de subvencions per part de 
la Corporació municipal a persones físiques o jurídiques per la realització d'activitats 
d'interès públic o social, així com la corresponent convocatòria i atorgament de les 
mateixes, prèvia formulació de proposta per la comissió corresponent. 

- Aprovar l'atorgament d'ajuts i subvencions directes a persones físiques o 
jurídiques per al realització d'activitats d'interès públic o social (art. 15 c) de 
l'Ordenança Municipal Subvencions ), així com la minuta del corresponent conveni 
regulador de l'ajut o subvenció, amb l'excepció de les ajudes d'emergència social. 

EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

- Incoació i resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial. EN 
MATÈRIA D'HISENDA 

- Modificació de preus públics de diferents activitats i serveis municipals 

- Aprovació dels padrons dels diferents recursos de naturalesa tributària. 

- Aprovació de calendari de pagament de recursos de naturalesa tributària i 
d'altres ingressos públics. 

- Aprovar la prorroga de l'autorització a entitats de dipòsit perquè actuïn com a 
entitat col·laboradores de l'Ajuntament de Girona en la recaptació de tributs i preus 
públics en la modalitat de cobrament en finestreta única. 

EN MATÈRIA DE MOBILITAT I VIA PÚBLICA 

- Aprovació dels expedients d'ordenació de la mobilitat que comportin canvis de sentit 
de circulació i regulacions del trànsit d'àmbit de barri o superior. 

- Concessió, revocació i autorització de les transmissions de llicències de taxi. 

- Atorgament d'autoritzacions d'ocupació de conductes de titularitat municipal 
instal·lats en el domini públic. 

EN MATÈRIA DE SERVEIS A LES PERSONES 

- Aprovar les convocatòries i bases de premis i beques de treballs de recerca i 
altres 

- Aprovar la programació d'activitats de la Xarxa de Centres Cívics. 

- Aprovació dels plans d'autoprotecció i emergència dels edificis municipals. EN 
MATÈRIA DE COMERÇ 
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- Aprovar les concessions i traspassos de les parades de Mercat de Majoristes de 
Fruites i verdures de Girona (MERCAGIRONA) i del Mercat municipal d'abastaments 
de Girona ( MERCAT DEL LLEÓ ) 

- Autoritzacions i traspassos de les parades dels mercats de marxants. D'ALTRES 
MATÈRIES 

- Aprovació de convenis de col·laboració amb ens de naturalesa pública o bé 
amb associacions i fundacions privades o d'altres ens de naturalesa privada i en el seu 
cas l'autorització i disposició de la corresponent despesa. 

Cinquè.- Les delegacions efectuades podran ésser revocades o abocades per 
l'Alcaldia en qualsevol moment, no sent susceptibles de ser delegades en cap altre 
òrgan. 

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern, en virtut d'aquesta delegació, 
s'haurà de fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part 
expositiva, del text següent: 

"Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d'aquesta  Junta de Govern en 
virtut de la delegació efectuada per l'Alcalde/essa-President/a, mitjançant Decret ...... 
de data ......" 

Els acords que s'adoptin per delegació s'entendran dictats per aquesta Alcaldia com a 
titular de la competència originària, a la qual s'haurà de mantenir  informada de 
l'exercici de la delegació, i seran immediatament executius i presumptament legítims. 

Sisè.- Aquestes delegacions, de conformitat amb el que disposa l'art. 44.2 del 
Reglament d'Organització Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, tindran efecte 
des de el dia següent a l'adopció de la present resolució, sens perjudici de la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i tindran caràcter indefinit, sens 
perjudici de la potestat d'advocació per part d'aquesta Alcaldia. 

Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a tots els Regidors afectats. 

Vuitè.- PUBLICAR aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província, en compliment 
del que disposa l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1.986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals. 

Novè. DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la propera sessió que es 
convoqui per donar compliment al que preveu l'article 38 del ROF. 

Desè.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
arts. 5 i ss de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés ala 
informació i Bon Govern i 8 i ss de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés ala informació i Bon Govern de Catalunya. 
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Decret de l'Alcaldia de data 4 de juny de 2018 relatiu a revocació delegacions 
genèriques i específiques. 

Primer.- REVOCAR el Decret de l'Alcaldia número 2018005174 de data 13 de març 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; desenvolupament local i turisme  

Sr. Joan Alcalà i Quiñones Urbanisme, activitats, mobilitat i via Pública  

Sr. Carles Ribas i Gironés Cultura 

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 TOTS ELS REGIDORS I REGIDORES DELEGATS D'ÀREA 

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

1.1 Respecte els contractes administratius típics 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 
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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. 

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 
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- 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. 

- 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. 



15 
 

- 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 

- 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 
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- 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 

- 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 I TURISME 
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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. 

- 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 
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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 

- 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 
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- 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 l'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 

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

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

- Direcció, gestió i coordinació dels equipaments adscrits a cultura, i aprovació 
de les autoritzacions d'ús. 

- Coordinació amb les fundacions de caràcter cultural i de dependència 
municipal adscrites a la regidoria (Fundació Auditori Palau de Congressos de Girona, 
Fundació Rafael Masó i Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol) 

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

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

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

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

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

Sra. Eva Palau Gil 

ASSUMPTE Igualtat, Drets Socials i Habitatge 

REGIDOR 

Sra. Glòria Plana Yanes 

ASSUMPTE Ocupació 

REGIDOR 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà 

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

REGIDOR 

Carles Ribas 

ASSUMPTE Joventut 

ÀREA 

Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 

REGIDOR  

Sr. Narcís Sastre i Fulcarà 

ASSUMPTE Paisatge i Habitat urbà 

REGIDOR 

Sra. Eva Palau i Gil  

ASSUMPTE Salut Pública i Seguretat en el Treball 
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REGIDOR 

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca  

ASSUMPTE Cooperació 

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 
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interposició de qualsevol recurs derivats dels procediments de reintegraments incoats 
per l'Administració atorgant de la subvenció. 

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. 

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: 

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. 

- 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. 

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. 
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- Programes de suport a associacions juvenils. 

- Gestió del programa municipal de casals d'estiu. 

- Aprovació dels programes d'activitats dels diferents centres. 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. 

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 
de resolució i els decrets, que siguin necessaris per a l'execució dels esmentats 
projectes. 
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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 
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. 
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Decret de l'Alcaldia de data 9 de maig de 2018 relatiu a adhesió de l'Ajuntament 
de Girona a la Declaració del Consell Català del Moviment Europeu amb motiu  
del Dia d'Europa 2018. 

Adherir-se l'Ajuntament de Girona a la Declaració del Consell Català del Moviment 
Europeu amb motiu del Dia d'Europa 2018, en els termes que figuren en el document 
annex a aquesta resolució. 

D'aquesta resolució se'n donarà compte al Ple de l'Ajuntament de Girona. 

Decret de l'Alcaldia de data 3 de maig de 2018 relatiu a nomenament del senyor 
Jordi Rubio Estartus, personal eventual, per ocupar el lloc de treball de 
Coordinador d'Igualtat, adscrit a l'àrea d'Alcaldia. 

Nomenar el senyor Jordi Rubio Estartus, amb NIF 43633733L, per ocupar el lloc de 
treball de Coordinador d'Igualtat, adscrit a l'Àrea d'Alcaldia, assimilable al grup A1, 
amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de confiança i 
assessorament especial, amb efectes del dia 1 de maig de 2018, d'acord amb el que 
disposen els articles 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril,  l'article 53.1.i) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

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

El decret que s'emeti serà publicat en el BOP i DOGC, i es publicarà en el tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament de Girona, i se'n donarà compte al Ple Municipal en la 
primera sessió que celebri. 

Decret de l'Alcaldia de data 14 de maig de 2018 relatiu a modificar el decret de 
data 3 de maig de 2018, de nomenament del senyor Jordi Rubio Estartus 
personal eventual de confiança i assessorament especial. 

Modificar el decret de data 3 de maig de 2018 de nomenament del senyor Jordi Rubio 
Estartus, per ocupar el lloc de treball de Coordinador d'Igualtat adscrit a l'àrea 
d'Alcaldia, en el sentit de que el lloc de treball actual és de Coordinador d'Alcaldia 
segons la modificació de la Relació de Llocs de Treball aprovada pel Ple Municipal en 
sessió celebrada el dia 9 d'abril de 2018 

Decret de l'Alcaldia de data 14 de maig de 2018 relatiu a nomenament del senyor 
Jordi Bobet Font personal eventual de confiança o assessorament especial 

Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial el senyor Jordi 
Bobet Font amb NIF 47694309Z, assessor del grup municipal de CiU, assimilable al 
grup C2 (Nivell CD 16) auxiliar administratiu, amb una dedicació de 37,5 hores i una 
retribució íntegra mensual de 1.331,53€, amb efectes del dia 2 de maig de 2018. 
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De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es publicarà en 
el tauler d'anuncis de la corporació. 

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

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Respecte als decrets i acords a 
donar compte al Ple, si de cas, ho fem després en el moment del control. 

4. RATIFICACIONS. 

Acord de la Junta de Govern Local de data 4 de maig de 2018 relatiu a aprovar 
l'acceptació de l'atorgament definitiu de la subvenció del Projecte  
d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Indústries Culturals i 
Creatives de Girona i el seu entorn territorial, emmarcat en la RISC3CAT i en el 
Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. 

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 a ratificar al Ple 
(Proposta 2016016403) pel qual s'aprovava el projecte Indústries culturals i creatives 
de Girona i el seu entorn territorial amb les dues operacions que han format part del 
PECT de Cultura de la Diputació de Girona per presentar-lo posteriorment a la 
convocatòria del DGAPH; el seu quadre de finançament plurianual associat amb un 
import global de 4.436.219,46 i adquirir 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 € 
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- La presentació del projecte a la convocatòria de la Diputació de Girona per 
optar al cofinançament de les dues operacions proposades. 

- La signatura de la carta de compromís de participació en el projecte 
d'especialització i competitivitat territorial (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 11 de juliol de 2016 el Ple municipal de l'Ajuntament de Girona va ratificar: 

A) Decret de l'Alcaldia de data 16 de juny de 2016 relatiu a aprovació del 
projecte Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial, amb les 
dues operacions associades, per a la participació en el Projecte d'especialització i 
competitivitat territorial (PECT), emmarcat en la RIS3CAT i en el Programa operatiu 
FEDER Catalunya 2014-20120, per a la seva presentació a les convocatòries de la 
Diputació de Girona i del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

B) El Decret de l'Alcaldia de data 27 de juny de 2016 relatiu a aprovació de la 
memòria descriptiva de les operacions del projecte PECT Indústries culturals i 
creatives de Girona i el seu entorn territorial aprovades per decret d'alcaldia 
(Proposta 2016016403) i de la modificació de la carta de compromís de participació 
en el PECT de Cultura de la Diputació de Girona. 

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. 

La proposta PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial 
presentada per la Diputació de Girona com a entitat representant, feta conjuntament 
amb l'Ajuntament de Girona com a una de les  entitats beneficiàries, incorpora també 
dues entitats sòcies beneficiàries més, el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament 
de la Vall d'en Bas. Les entitats sòcies beneficiàries tenen l'obligació d'executar les 
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actuacions assignades dins les operacions del PECT i presentar les justificacions de 
pagament del pressupost aprovat davant de l'entitat representant, d'acord amb el 
sistema de governança del PECT i sempre respectant els terminis establerts a la 
memòria tècnica aprovada. 

Així mateix el citat PECT incorpora quatre entitats participants no beneficiàries,  és a 
dir, adherides al PECT però no beneficiàries del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 
i que no generen despeses elegibles com a tal: la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Girona, l'Associació Gironina de Teatre, la Fundació Casa 
de la Música del Gironès i la Fundació Privada Escola de Gestió. 

En data 5 de setembre de 2017, el Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge va emetre la Proposta de resolució provisional, 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) de la Consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en 
la qual l'Ajuntament de Girona constava com a entitat proposada com a beneficiària 
provisional del cofinançament FEDER. 

En data 22 de setembre de 2017, la Junta de Govern Local (proposta núm. 
2017028049) aprova, i el Ple de l'Ajuntament convalida en sessió ordinària de 13 de 
novembre de 2017: 

- L'acceptació de la subvenció segons la Proposta de resolució provisional, de 
concessió de subvencions als projectes d'especialització i competitivitat territorial 
(PECT) amb una despesa elegible proposada provisionalment de 2.183.710,82 € per 
a l'Operació "Oficina de gestió i foment de les arts" i 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 provisional del 50% de les despeses elegibles proposades per 
a cadascuna de les operacions per part del PO FEDER de Catalunya 2014-2020. 

- L'ajustament a la baixa dels compromisos de cofinançament adoptats per 
acord del Ple en sessió d'11 de juliol de 2016, en el sentit d'adaptar-los a la Proposta  
de resolució provisional amb l'aportació d'un milió noranta-un mil vuit-cents 
cinquanta-cinc euros amb quaranta-un cèntims (1.091.855,41€) 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. I amb l'aportació  de tres-cents setanta-quatre mil 
set-cents quaranta-nou euros amb vint-i-quatre cèntims (374.749,24€) corresponents 
a la part no elegible de les despeses (IVA i despesa d'equipament no amortitzable) 
de les dues operacions presentades al PECT adoptat per acord del Ple en sessió 
d'11 de juliol de 2016. 
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- La signatura de la declaració responsable per part de la persona 
representant legal de l'entitat. 

- 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  representant 
amb els organismes interlocutors de gestió i control del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020. 

- L'adaptació de la memòria i del pressupost segons la base 14.4. de l'Ordre 
GAH/95/2016, de 26 d'abril i la proposta de resolució provisional de concessió de 
subvencions. 

- El document d'al·legacions presentades al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya en relació a les 
dues operacions proposades per l'Ajuntament de Girona. 

En data 25 d'abril 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 segons la base 14.4. de 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), les  entitats  proposades  com  a  beneficiàries de les 
subvencions han de presentar, mitjançant l'entitat representant, el document 
d'acceptació de la subvenció per a cada operació, el conveni de participació signat 
per tots els socis del projecte segons model de la pròpia convocatòria, la declaració 
responsable d'acord amb l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i l'adaptació de la memòria i dels pressupost a la resolució definitiva. 

1. Aprovar, com a entitat beneficiària del PECT "Indústries culturals i creatives 
de Girona i el seu entorn territorial", 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). 

2. 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 (annex 1): 

- 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. 

3. 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 
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l'Operació Oficina de gestió i foment de les arts i actuació 4 de l'Operació Centres de 
creació i exhibició de les arts) (annex 2). 

4. Aprovar la signatura de la declaració responsable per part de la persona 
representant legal de l'entitat (annex 3). 

5. 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 
representant amb els organismes interlocutors de gestió i control del PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020 (annex 4). 

Convalidar el present acord pel Ple de la Corporació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí passaríem al punt número 
4 de l’ordre del dia, que en aquest cas hi ha una primera ratificació. De fet, es tracta 
del projecte d’especialització i competitivitat territorial. I la senyora Glòria Plana ens en 
farà cinc cèntims. 

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): D’acord. Gràcies, alcaldessa. Sabeu que hem portat 
ja diverses vegades tot el que fa referència a aquesta subvenció que hem demanat del 
plec de les indústries culturals i creatives de Girona, i aquesta és ja l’última fase en la 
qual ens donen, doncs, la subvenció definitiva, la resolució definitiva que va ser de 
l’abril d’aquest any. I el que portem és a aprovació l’acceptació, primer, de la 
subvenció. 
És una subvenció de 3.107.393,32 euros per a l’operació Oficina de Gestió i Foment 
de les Arts, més 424.246 per a l’operació Centres de Creació i Exhibició de les Arts, 
amb el cofinançament, com sabeu vosaltres, del 50 per cent de fons Feder, d’un 25 
per cent que finançaria la Diputació de Girona i el 25 per cent restant el finançaria 
l’Ajuntament de Girona. 

Aprovar també els ajustos amb els compromisos de cofinançament d’1.553.696,66 per 
a l’Oficina de Gestió i de 212.123 per als centres de creació, l’aportació de 819.235,27 
corresponents a la part no elegible de la despesa, això vol dir l’IVA, les despeses 
d’equipament no amortitzables i el 70 per cent de la despesa de personal directriu, i de 
les dues operacions presentades pel PECT. 

I també el punt 3, que és aprovar l’adaptació de la memòria tècnica i el pressupost a la 
subvenció proposada d’acord amb la resolució del 19 d’abril d’aquest any.  
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Aprovar la signatura de la declaració de responsable i aprovar els pactes del conveni 
de participació que ha de regular la relació entre les entitats membres del PECT de les 
indústries culturals i creatives i del seu entorn territorial. 

Per tant, és aquest l’acord que portem a ratificació. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, moltes gràcies. La història del Modern, 
del cinema al teatre, com alguns el vam batejar i que segurament tindrà més usos, 
com s’està dient, sembla que ha rebut una empenta per a l’inici de tot plegat.  

Des del 2001 que passa a ser titularitat municipal, el 2008 es buida i s’impermeabilitza 
i es fa un intent de participació ciutadana que s’anomenava «Transforma el Modern», 
sense prou èxit segons alguns, però on es contemplava ja una partida, evidentment 
insuficientment pel que s’ha vist, de 800.000 euros. 

Si bé en el projecte ja es contemplen, com ha explicat la regidora, altres actuacions o 
actuacions vinculades a la gestió, al foment, a la creació i exhibició de les arts, cal al 
nostre entendre obrir un debat cultural i de participació ciutadana més enllà dels 
representants polítics i que abasti la resta d’institucions, col·lectius, el Teatre 
Municipal, l’auditori i el Canal. Per cert, el Canal, un cop aprovat el conveni per 
finançar el Consorci de les Arts Escèniques Salt-Girona 2017-2020, amb 240.000 
euros per part de l’Ajuntament –60.000 ja de l’any passat– suposem que devem tenir 
ja un informe definitiu, que esperàvem haver rebut al final del 2017. 

Ja saben que som partidaris de la creació d’un consell municipal de les arts que pugui 
aglutinar totes aquestes entitats, persones rellevants i representants de l’àrea urbana. 
Una mirada oberta que haurà de tenir en compte el Modern, evidentment, la UNED, la 
nova seu o la seu que s’alliberi de l’arxiu provincial i els equipaments existents del 
centre cívic i la Mercè. 

A partir d’ara, doncs, esperem la coordinació i el consens necessaris i l’inici de les 
obres amb la plaça del Pallol com a testimoni. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, bona tarda a tots i a totes. I en 
primer… (tall en l’enregistrament) Benvingut també al Ple, senyor Pujols, per part 
d’aquest grup municipal. 

Nosaltres, doncs, ratificarem la proposta que ens porten avui. Ho farem perquè, 
evidentment –com comentava el senyor Rodríguez–, és un primer pas de cara al que 
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ha de ser l’estructura física del Modern. Però nosaltres creiem que continuem tenint 
pendent un debat que no entenem per què no s’està fent. 

Vostès van fer un projecte que tenia el seu interès que era que durant uns quants 
mesos van estar reunint les entitats culturals, empreses del sector i van acabar traient 
un projecte que és el que, de fet, ara es començarà a desenvolupar. A partir de llavors 
el que hi ha hagut és silenci: silenci per part seva, no s’han aprofitat aquests mesos 
d’espera per continuar desenvolupant un projecte que ara mateix –i perdonin que ho 
digui així–, però en sabem el titular, que serà una oficina que el més segur és que 
estarà la majoria del seu temps a la Mercè i no en el futur Modern, perquè tot el que és 
el PECT s’acabarà abans que el futur Modern estigui en dansa. I que quan parles amb 
el sector, malgrat van treballar el projecte, no tenen clar com es concretarà tot aquest 
projecte. 

De fet, el debat, que ara comentava també el senyor Rodríguez, dels equipaments 
culturals en aquesta part del Barri Vell està tota per fer. I el que els faríem nosaltres és 
un prec perquè el fessin al més aviat possible. 

El sector, creiem nosaltres, i hem parlat amb ells aquests dies, ens diuen que han 
quedat desconnectats del projecte, que no se’ls ha tingut en compte i que no s’ha 
aprofundit en la voluntat d’anar més enllà. I, de fet, el que traspassen o a nosaltres si 
més no ens diuen és que no queda clar la utilitat que acabarà tenint: serà una oficina 
per a tothom, una oficina per a alguns, una oficina d’un determinat sector o d’un altre? 
Aquest projecte detallat a hores d’ara no existeix. 

Però, a més a més, ens queda sobretot el gran debat, que és el Modern a mitjà i a llarg 
termini. Perquè vostès el que han aconseguit és una subvenció, uns diners europeus 
que permetran remodelar una part del Modern, amb una proposta, amb un projecte 
que continuem dient que no està prou detallat, però, llavors, què? Per què no 
aprofitem tot aquest debat obert per continuar plantejant què ha de ser el futur Modern, 
qui, com i quan es gestionarà i què passarà a dins aquest Modern i també a la sala 
d’actes? Per què no iniciem aquest debat, que seria tan necessari, i que des del 2015 
a avui s’ha fet una petita part, que és la de poder presentar-se en aquest projecte 
Feder, però que creiem que s’ha d’anar molt més enllà? Des que ens van presentar –
des que ens van presentar– el que era el projecte arquitectònic del futur Modern no 
hem aconseguit que el tema anés més enllà. 

Moltes gràcies.     

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Senyor 
Pujols, benvingut en nom del meu grup. 

Bé, nosaltres, evidentment, votarem a favor. És una subvenció que no cal dir que s’ha 
d’acceptar.  
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I aprofitem per fer dues preguntes. La primera és –ja se n’ha parlat abans– sobre el 
projecte definitiu del Modern: voldríem saber si ja està acabat, perquè si el projecte…, 
és a dir, ja no hi ha cap possibilitat de variació, i si ja es contempla l’inici de les obres 
del Modern i quin és el termini que tenen previst, doncs, de durada aquestes obres. 

I la segona pregunta és que en el punt número 3 de l’acord diu textualment: «Aprovar 
l’adaptació de la memòria tècnica i el pressupost a la subvenció proposada eliminant 
les partides no acceptades.» Ens agradaria saber quines són aquestes partides que no 
s’accepten i en quin sentit es modificarà la memòria tècnica. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla, ja 
respondré això. Les modificacions ja, evidentment, els les direm de forma acurada i en 
un moment…, agafant la documentació i els informes i els explicarem exactament 
quines són les modificacions que s’hauran dut a terme. Ja els ho explicaran a vostès 
en una reunió i a tothom que hi tingui interès. 

Però, a mi m’agradaria deixar palès que això va molt més…, ens devem haver explicat 
força malament pel que veig, i ho lamento moltíssim, perquè això, primer, va molt més 
enllà del que és el Modern. El Modern és una oportunitat que hem aprofitat ara, un 
repte que es plantejava des de l’any 2001, amb molts governs que havíem estat 
incapaços, doncs, de poder desencallar aquest equipament, i finalment, després –i 
m’ho ha recordat precisament el senyor Rodríguez–, doncs, guaiti, des del 2001, 
imagini’s. Això és un repte que se’ns ha plantejat precisament perquè volem treballar 
una altra cosa, és a dir, hem aprofitar poder recuperar el Modern perquè, de fet, estem 
treballant una altra cosa. I és la diversificació de la nostra economia. El projecte 
d’especialització i de competitivitat, de fet, el que pretén és diversificar l’economia de 
Girona i diversificar-la per deixar de sustentar-nos únicament i exclusivament del 
turisme, dels serveis i del comerç i per fer noves aportacions des de l’Ajuntament, que 
és molt difícil, és veritat, perquè tenim recursos limitats, perquè tenim competències 
limitades. Però nosaltres volíem treballar la diversificació econòmica del nostre 
municipi, i una de les potes –n’hi ha diverses–, però una de les potes per les quals 
treballem aquesta diversificació econòmica és a través de la cultura. I, per tant, per 
això no parlem de cultura o de projectes culturals, sinó que parlem d’indústries 
culturals i creatives, del nostre talent, de la nostra creativitat, de la gent que treballa en 
això. 

Per tant, escolti, no s’ha de preocupar ningú del sector de la cultura, primer, perquè 
aquest és el seu pla, és a dir, el va redactar molt més el sector de la cultura que no 
pas nosaltres. I per tant, em sorprèn que em digui que ha parlat amb el sector de la 
cultura, que va redactar aquest pla, dient que, clar, potser s’hauria d’haver parlat més 
amb el sector, quan el van redactar es pot dir ells, que nosaltres només intentàvem 
recollir les seves idees i propostes. Per cert, que ens han agradat moltíssim. Per tant, 
em sorprèn això que diu, no? 

És un projecte absolutament extraordinari que aquí ens ha de permetre crear més llocs 
de treball sostenibles –sostenibles–, que són els que ens poden aportar aquest nou 
sector econòmic que tenim idea que, doncs, floreixi. I, per tant, de moment és això. 
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El sector que no es preocupi; vostès menys, evidentment, ja anirem informant-los de 
tot. Però el sector no és que els informem, és que ho estan fent ells; no els hem 
d’informar, ho estan fent ells. 

En definitiva, doncs, si els sembla, com que tenim tan poc temps en aquesta última, 
que ja ho deixo aquí. Si els sembla, passaríem a la votació de la proposta. Vots a favor 
d’aquesta proposta d’acord? 

Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, per tant, per 
unanimitat l’acord adoptat per Junta de Govern en data 4 de maig de 2018. 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació de l’acord de Junta de Govern Local de 4 de maig de 
2018, 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. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

5. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre novembre 2017 - febrer 2018. 

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

Amb els següents preus / hora: 

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

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

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

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

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

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  
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Preu / hora netejadora nocturna: 15,77 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora festiva: 21,81 €, IVA exclòs  

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

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

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

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

Preu / hora netejadora nocturna: 15,67 €, IVA exclòs 
Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs  

Preu / hora especialista: 14,51 €, IVA exclòs 

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

Amb els següents preus / hora: 

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

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

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

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

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

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

De conformitat amb el previst a la clàusula X del plec de  clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, que regula la forma de pagament del servei i de 
conformitat amb l'apartat 2.7 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual la 
factura es composarà d'una part fixa (92% de l'import) i una part variable en funció de 
la qualitat del servei (8% de l'import). La factura es composarà d'una part fixa (92% 
de l'import) i una part variable en  funció de la qualitat del servei (8% de l'import). 

La part fixa pretén recollir el compliment d'hores a la setmana (càrrega de treball) 
establerta a l'oferta per a cada centre, i per tant, es facturarà de forma fixa cada mes 
sempre que s'hagi complert amb la càrrega de treball (dedicació d'hores setmana per 
centre) establerta a l'oferta. No obstant, la part fixa es modificarà quan l'empresa 
adjudicatària no hagi complert amb la dedicació establerta inicialment a l'oferta (ja 
sigui per manca de substitució del personal de baixa o per altres motius), fet que 
originaria la reducció proporcional de la facturació fixa per a aquest centre, en funció 
de les hores de treball realment prestades. 

No obstant, durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar 
una optimització de les càrregues de treball inicialment ofertades en els centres, 
sempre que pugui demostrar adequadament les causes que motiven l'optimització, i 
que hauran d'ésser acceptades pels responsables municipals (per escrit i amb el 
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corresponent vistiplau municipal), que podrien consolidar i actualitzar la càrrega de 
treball inicialment ofertada per una nova càrrega de treball més optimitzada, sempre 
que es constati de forma continuada (sis mesos) que aquesta variació de la càrrega 
de treball no disminueixi la qualitat del servei de neteja del centre, ni el nivell de 
prestació inicial (compliment de freqüències, neteges a fons, etc.). 

La part fixa es facturarà mensualment amb indicació de l'import corresponent per a 
cadascun dels centres, és a dir, el 92% de l'import indicat a l'oferta per a cadascun 
dels centres, sempre que s'hagi complert amb les dedicacions d'hores (càrregues de 
treball) establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de reducció 
proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en els quals no s'ha 
complert la dedicació prevista. Així mateix, la facturació es realitzarà al venciment de 
cada període mensual i d'acord amb les indicacions que els serveis municipals 
facilitaran a la empresa adjudicatària per tal de facilitar-ne la seva tramitació. 

La part variable es calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de 
qualitat indicats més endavant. Pel que fa a aquesta part variable doncs, es facturarà 
quadrimestralment i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2.7 d'aquest Plec de 
Condicions Tècniques, relatiu al control de qualitat (resultat de l'índex de correcció de 
la facturació obtingut en l'últim quadrimestre). 

De conformitat amb la Disposició Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació 
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts 
al quatrimestre novembre 2017 - febrer 2018, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en 
data 27 d'abril de 2018. 

Segon.- ABONAR a EULEN, S.A., NIF núm. A-28517308, l'import del 8% de les 
facturacions corresponents als blocs 1,2,3,5 i 6, retinguts i que es corresponen a la 
part variable de la facturació del quatrimestre novembre 2017 - febrer 2018, en 
aplicació dels indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de 
Prescripcions Tècniques, amb un total de 91.603,69 € IVA inclòs (75.705,53 € de 
base i 15.898,16 € d'IVA calculat al 21%). 

Els imports corresponents a la facturació del quatrimestre novembre 2017 -  febrer 
2018 són els següents: 

*Bloc 1: 51.554,50 € IVA inclòs (42.607,02 € de base i 8.947,48 € d'IVA calculat  al 
21%) 

*Bloc 2: 12.626,50 € IVA inclòs (10.435,12 € de base i 2.191,38 € d'IVA calculat  al 
21%) 

*Bloc 3: 9.361,16 € IVA inclòs (7.736,50 € de base i 1.624,66 € d'IVA calculat al 21%) 
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*Bloc 5: 13.861,81 € IVA inclòs (11.456,04 € de base i 2.405,77 € d'IVA calculat  al 
21%). 

Tot i correspondre al 8% de la facturació un import de 14.406,20 € IVA inclòs 
(11.905,95 € de base i 2.500,25 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació 
del factor corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 13.861,81 € IVA 
inclòs, d'acord amb el següent detall: 

- Centre Cultural de la Mercè (-1% de factor de correcció) = -149,30 € IVA inclòs. 

- L'Estació Espai Jove (-1% de factor de correcció) = -56,63 € IVA inclòs. 

- Museu d'Història de la Ciutat (-1% de factor de correcció) = -79,18 € IVA inclòs. 

- Oficina de Turisme de la Rambla (-1% de factor de correcció) = -22,96 € IVA inclòs. 

- Oficina del Mercat ambulant de La Devesa (-1 % de factor de correcció) = -15,04 € 
IVA inclòs. 

- Policia Municipal  (-1% de factor de correcció) = -207,14 € IVA inclòs. 

- SMO-Servei de Formació d'Adults (-1% de factor de correcció) = -14,15 € IVA inclòs. 

*Bloc 6: 4.199,72 € IVA inclòs (3.470,84 € de base i 728,88 € d'IVA calculat al 21%). 

Tercer.- De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de 
la facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de 
qualitat obtinguts al quatrimestre novembre 2017 - febrer 2018, per "Cias Com 2001, 
SL.", en data 27 d'abril de 2018, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 

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

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): 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. Molt bona tarda a 
tothom. Bé, com hem dit altres vegades, el que portem aquí és…, vostès ja saben que 
el Ple de la corporació del novembre del 2016 va adjudicar el servei de neteja d’edificis 
de les dependències municipals a favor de l’empresa Eulen, que en el plec de 
clàusules que porta qualsevol contracte establia, en la seva clàusula desena, que 
regulava la facturació fixa, que era un 92 per cent, i la facturació variable, un 8 per 
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cent, i que aquesta facturació variable es pagava per trimestres i que era en funció de 
l’aplicació dels indicadors dels paràmetres de qualitat. 
S’han complert aquests paràmetres de qualitat en la neteja, tal com han dit els tècnics 
responsables de la casa i, per tant, aquesta facturació que correspon als mesos de 
novembre del 2017 i febrer del 2018, el 8 per cent representa aquests 91.603,69. I això 
és el que portem a l’aprovació. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, endavant, senyor Albertí. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, com en altres 
ocasions en què tractem d’aquest tema –i això cada tres mesos ho fem– del pagament 
del 8 per cent resultant dels indicadors de qualitat emesos per l’empresa Cias.com 
2001, ens abstindrem. Atès que sense entrar a valorar la tasca d’aquesta empresa de 
control de la tasca realitzada, som coneixedors de la problemàtica laboral que afecta 
els treballadors d’aquesta empresa, Eulen, i això ens impedeix votar favorablement. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
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 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, l’abonament a l’empresa 
Eulen de l’import del 8 per cent de les facturacions corresponents als blocs 1, 2, 3, 5 i 
6. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  

 
 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
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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. 
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 
 

6. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre novembre 2017 - febrer 2018. 

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

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

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

Amb els següents preus / hora: 

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

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

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

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

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

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

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

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  
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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%. 

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 
entren en vigor a partir del dia 1 de novembre de 2016. 
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Atesos els indicadors de qualitat del servei obtinguts que permeten ajustar o reduir una 
part de la facturació (part variable) subjecte a revisió i correcció en funció de la qualitat 
obtinguda i en atenció a l'informe emès per Cias Com 2001, SL., adjudicatària del 
contracte dels serveis de consultoria per al desenvolupament del control de qualitat i 
assistència tècnica a l'optimització del servei de neteja d'edificis públics i locals de 
l'Ajuntament. 

De conformitat amb el previst a la clàusula X del plec de  clàusules administratives 
particulars regulador del contracte, que regula la forma de pagament del servei i de 
conformitat amb l'apartat 2.7 del Plec de Prescripcions Tècniques, segons el qual la 
factura es composarà d'una part fixa (92% de l'import) i una part variable en funció de 
la qualitat del servei (8% de l'import). La factura es composarà d'una part fixa (92% de 
l'import) i una part variable en  funció de la qualitat del servei (8% de l'import). 

La part fixa pretén recollir el compliment d'hores a la setmana (càrrega de treball) 
establerta a l'oferta per a cada centre, i per tant, es facturarà de forma fixa cada mes 
sempre que s'hagi complert amb la càrrega de treball (dedicació d'hores setmana per 
centre) establerta a l'oferta. No obstant, la part fixa es modificarà quan l'empresa 
adjudicatària no hagi complert amb la dedicació establerta inicialment a l'oferta (ja sigui 
per manca de substitució del personal de baixa o  per altres motius), fet que originaria 
la reducció proporcional de la facturació fixa per a aquest centre, en funció de les 
hores de treball realment prestades. 

No obstant, durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària podrà sol·licitar 
una optimització de les càrregues de treball inicialment ofertades en els centres, 
sempre que pugui demostrar adequadament les causes que motiven l'optimització, i 
que hauran d'ésser acceptades pels responsables municipals (per escrit i amb el 
corresponent vistiplau municipal), que podrien consolidar i actualitzar la càrrega de 
treball inicialment ofertada per una nova càrrega de treball més optimitzada, sempre 
que es constati de forma continuada (sis mesos) que aquesta variació de la càrrega de 
treball no disminueixi la qualitat del servei de neteja del centre, ni el nivell de prestació 
inicial (compliment de freqüències, neteges a fons, etc.). 

La part fixa es facturarà mensualment amb indicació de l'import corresponent per a 
cadascun dels centres, és a dir, el 92% de l'import indicat a l'oferta per a cadascun 
dels centres, sempre que s'hagi complert amb les dedicacions d'hores (càrregues de 
treball) establertes a l'oferta, o amb el percentatge corresponent de reducció 
proporcional de la facturació de cada centre en aquells centres en  els quals no s'ha 
complert la dedicació prevista. Així mateix, la facturació es realitzarà al venciment de 
cada període mensual i d'acord amb les indicacions que els serveis municipals  
facilitaran a la empresa adjudicatària per tal de facilitar-ne la seva tramitació. 

La part variable es calcularà en funció de l'aplicació dels indicadors i paràmetres de 
qualitat indicats més endavant. Pel que fa a aquesta part variable doncs, es facturarà 
quadrimestralment i d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2.7 d'aquest Plec de 
Condicions Tècniques, relatiu al control de qualitat (resultat de l'índex de correcció de 
la facturació obtingut en l'últim quadrimestre). 



46 
 

De conformitat amb la Disposició Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

Primer.- APROVAR l'informe sobre l'aplicació de l'índex de correcció de la facturació 
fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de qualitat obtinguts 
al quatrimestre novembre 2017 - febrer 2018, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en 
data 27 d'abril de 2018. 

Segon.- ABONAR a LA FUNDACIÓ MAS XIRGU, NIF núm. G-55121909, l'import del 
8% de les facturacions corresponents al bloc 8, retinguts i que es corresponen a la part 
variable de la facturació del quatrimestre novembre 2017 - febrer 2018, en aplicació 
dels indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, amb un total de 4.400,37 € IVA inclòs (3.636,67€ de base i 763,70 € d'IVA 
calculat al 21%). 

Els imports corresponents a la facturació del novembre 2017 - febrer 2018 són els 
següents: 

*Bloc 8: 4.400,37 € IVA inclòs (3.636,67 € de base i 763,70 € d'IVA calculat al 21%) 

Tercer.- De conformitat amb l'informe emès sobre l'aplicació de l'índex de correcció de 
la facturació fixa i variable del servei de neteja d'edificis deguts als indicadors de 
qualitat obtinguts al quatrimestre novembre 2017 - febrer 2018, per "Cias Com 2001, 
SL.", en data 27 d'abril, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, 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. 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, igual que el 
punt anterior, en aquest cas el Ple de la Corporació també, el 12 de setembre, va 
aprovar adjudicar el servei de neteja del bloc 8, del mercat municipal d’abastament i el 
de fruites i verdures, a favor de la Fundació Mas Xirgu. Igual que abans hem dit que hi 
havia una facturació fixa i variable i en aquest cas la variable de la Fundació Mas Xirgu 
puja un total de 4.400,37 euros. 
Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Doncs, passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat dels membres, l’abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de 
les facturacions corresponents al quadrimestre novembre 2017 - febrer 2018. 

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

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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,  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 senyora Elisabeth  Riera Alemany, 
d’acord amb l’article 85 paràgraf 4 del ROM. 

 

7. 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 

2. Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació 

3. Àrea d'Hisenda i Règim Interior 
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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 

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. 

Amb posterioritat a l'aprovació dels organigrames es fa necessària modificar 
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. 

L'aprovació dels organigrames per part de l'Ajuntament es constitueixen com 
instruments definidors formals d'aquestes àrees de govern, de les relacions de 
dependència jeràrquica i institucionalització dels nivells de comandament, 
responsabilitat i rendiments de comptes. 

Es determina la ubicació dels diferents serveis i unitats dins l'estructura general i 
ajuda a una major definició del funcionament en conjunt. 

Aquests organigrames han de contribuir a ser la primera base per a l'aprovació 
d'altres instruments organitzatius per a la consecució de l'ordenació dels llocs de 
treball dins el marc de les competències d'autoorganització de què disposen les 
administracions públiques. 

. Article 69, 72 i 74 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

. Article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 

. Article 283 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. 

. Article 126.4 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

. Article 29 i 66 del DL 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. 
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. Articles 29 a 35 del Decret 214/190, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de personal al servei de les entitats locals. 

Primer.- APROVAR l'actualització de l'organigrama general de l'Ajuntament de Girona 
i els organigrames de les set àrees de govern, que inclouen els canvis d'adscripció i 
d'organització administrativa que han tingut lloc des de l'aprovació de l'últim 
organigrama en data 09 d'abril de 2018. 

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 al següent punt de 
l’ordre del dia. Senyor secretari… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Perdó, alcaldessa, només que…, per notificar 
que la regidora no havia votat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): És veritat, sí, ja ha quedat 
contemplat. Disculpeu que no ho he dit, que sempre ho deia. 

Senyor secretari, el punt setè de l’ordre del dia. 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, saben que en el Ple 
del mes d’abril vàrem aprovar l’organigrama, la modificació de l’organigrama, però amb 
posterioritat a aquesta aprovació de l’organigrama és necessari una altra modificació, 
ja que l’Àrea d’Hisenda i Règim Interior, en aquest cas la meva àrea, havíem 
d’adaptar-ho a les necessitats organitzatives del nou decret que regula el règim jurídic 
de control intern de les entitats del sector públic, que és el reglament que entra en 
vigor –com vostès ja saben– l’1 de juliol del 2018. I aquest reglament porta incorporat 
una sèrie de normatives com, per exemple, entre elles hi ha la gestió d’ingressos i 
tresoreria: el cap de gestió tributària ha de ser un habilitat nacional, en aquest cas, la 
llei diu molt clarament que ha de ser el tresorer. I, per tant, s’ha hagut d’adequar al que 
diu la norma, igual que la gestió pressupostària i altres canvis, que vostès ja tenen 
accés a l’expedient respecte a aquest organigrama. Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. És per anunciar 
que el meu grup no donarà suport a aquest punt; crec que per coherència política ja 
era d’esperar: aquesta és la seva organització política, del seu govern, del Govern del 
PDeCat. Durant un temps es van organitzar d’una manera diferent, quan tenien el 
Partit Socialista al Govern; el Partit Socialista va sortir, es van tornar a quedar sols, 
van tornar a canviar l’organització. Bé, una vegada més nosaltres, doncs, no podem 
donar suport a una organització política que no es correspon amb la que nosaltres 
tindríem si governéssim la ciutat. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres entenem que es 
tracta d’una simple modificació de l’organigrama de l’Àrea d’Hisenda i de Règim 
Interior per adaptar-la al reial decret, però en coherència amb el que nosaltres vam 
votar al plenari del darrer mes d’abril, mantindrem la nostra abstenció a l’hora 
d’aprovar l’organigrama d’aquest Ajuntament. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. El nostre vot serà contrari 
a l’aprovació d’aquest organigrama. Entenem, i així ho vam entendre a la comissió 
informativa, que aquesta modificació de l’organigrama, doncs, venia motivada, i de fet 
en el fonament de la proposta, doncs, així ho expressa, per aquestes modificacions 
que deia la regidora Planas de l’aplicació del reial decret que entrarà en vigor l’1 de 
juliol. No obstant, en el fonament també –i així també li vaig fer arribar a la regidora– 
s’explicita que s’aprofita per actualitzar i modificar altres àrees també de l’Ajuntament. I 
en tot cas, seguint també el criteri i el raonament que vàrem fer en el Ple d’aprovació 
de l’organigrama, vostès saben que nosaltres no compartíem l’organigrama actual de 
l’àrea, doncs, que quan estàvem a govern havíem tingut sota la nostra responsabilitat. 

Si bé en el cartipàs hi havia responsabilitats de diferents regidors, que això a nosaltres 
no ens suposava cap problema, sí que veient, doncs, l’informe que acompanya 
aquesta proposta, es pot veure com l’àrea o la coordinació tècnica de tota aquesta 
àrea ha baixat de nivell i en aquests moments el cap d’àrea estaria vacant i el que 
tindríem és un cap d’Igualtat i de Serveis Socials, d’acord –com dic– amb la informació 
que se’ns ha fet arribar amb la proposta. 
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Per tant, es trenca tot aquell treball transversal que nosaltres havíem volgut impulsar 
des del Govern, de manera que propostes d’ocupació, joventut, serveis socials es 
poguessin treballar d’aquesta manera –com deia– transversal. Aquest trencament és 
el que nosaltres, doncs, no compartiríem i per això el nostre vot contrari a aquesta 
proposta. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Nosaltres en la línia del que han 
comentat alguns altres portaveus, farem una abstenció també en coherència política 
amb el que vam votar en el seu moment. En definitiva, tot i que la regidora Maria 
Àngels ha explicat, doncs, els canvis que realment estem posant sobre la taula, el que 
estem votant és el nou organigrama; per tant, doncs, ens abstindrem, perquè –com 
dèiem– no és l’organigrama que nosaltres hauríem fet ni compartim, diguéssim, 
l’organització de les àrees actual. 

En qualsevol cas, també volíem fer constar que aquest organigrama –com ha dit la 
mateixa Maria Àngels–, doncs, es va aprovar el 9 d’abril de 2018, per tant, estem 
parlant de fa un parell de mesos tot just. Segurament el decret llavors ja es coneixia, 
tot i que encara no estigués vigent, i, per tant, entenem que hauríem d’evitar 
contínuament estar modificant l’organigrama. Segurament d’aquí a poc ho tornarem a 
fer perquè segurament hi haurà canvis amb l’entrada del nou regidor, que ens 
agradaria també que ens expliquessin tan aviat com ho sàpiguen. I, per tant, doncs, 
també per aquest fet ens abstindrem. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, el mes 
d’abril, tal com ens anunciava la regidora Maria Àngels Planas, vàrem aprovar aquest 
canvi d’organigrama en gairebé totes les àrees, excepte l’Àrea d’Hisenda. De fet, jo 
recordo que en aquella ocasió, la regidora Maria Àngels Planas ja ens va dir que 
restava pendent l’Àrea d’Hisenda, que és el que avui se’ns porta a votació. 

Al mes d’abril ens vàrem abstenir i nosaltres adduíem a la nostra intervenció que 
aquest no és l’organigrama que ens agradaria treballar. I, per tant, sent conseqüents 
amb el que vàrem votar al mes d’abril, i sense haver-hi massa canvis, continuarem 
amb la nostra abstenció. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Potser ja podem 
passar a la votació.  

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
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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, l’abstenció dels grups municipals 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, i el vot en contra 
del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, l’actualització de l’organigrama general de l’Ajuntament de Girona. 
 
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 
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. 
Vots en contra:  
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. 
 
8. Fer el pagament de la factura presentada per l'empresa SquarePoint SL 
corresponent als treballs d'adequació del programari de Recursos Humans, 
realitzats en el període comprès entre gener-maig 2017. 

De conformitat amb l'informe tècnic emès pel Sr. Jacinto Paredes Fontan, Cap del 
servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, en data 17 de novembre  de 2017, 
l'empresa SquarePoint va realitzar de forma efectiva, durant els mesos de gener a 
maig de 2017 la prestació del servei d'actualització del programari Meta4 per a les 
tasques d'administració de personal i càlcul de nòmines de l'Ajuntament de Girona. 

Atès l'informe emès per Paco Berta Müller, Cap del Servei de Sistemes i Tecnologies 
de la Informació, en data vint de març de 2018 justificant mitjançant annex els 
treballs efectuats per l'empresa SquarePoint en el període comprès entre gener i 
maig del 2017, els fets que han generat l'obligació i la valoració de les prestacions 
conformes preus de mercat. 

Atès que aquesta prestació es va realitzar durant l'any 2017, i que no es trobava 
degudament contractada. 
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Atès l'informe jurídic emès per Marta Llorens Ferrer, assessora jurídica municipal, 
esmentat que l'objecte del mateix es determinar el procediment per fer efectiva la 
factura presentada per SquarePoint, corresponent als mesos de genera maig de 
2017 i per un import de 32.190,16 €. 

Atès que l'empresa SquarePoint SL, ha presentat document per registre d'entrada 
número 2018005027, de data 22 de gener de 2018, sol·licitant el pagament de la 
factura dels treballs realitzats durant els mesos de gener a maig de 2017 del servei 
de manteniment de Meta4. 

Atès que a l'expedient hi figura document de l'existència de crèdit en el pressupost 
vigent per fer front a la despesa. 

Primer.- Fer el pagament a l'empresa SquarePoint SL, amb CIF número B64898257, 
pels treballs d'adequació del programari de Recursos Humans, realitzats durant els 
mesos de gener a maig de 2017. L'import total de la despesa ascendeix a trenta-dos 
mil cent noranta euros amb setze cèntims (32.190,16 €). Aquest import es desglossa 
en vint-i-sis mil sis-cents tres euros amb quaranta- quatre cèntims (26.603,44 €), de 
pressupost net i cinc mil cinc-cents vuitanta-sis euros amb setanta-dos cèntims 
(5.586,72 €) d'Iva, calculat amb un tipus del 21%. 

Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de trenta-dos mil cent noranta 
euros amb setze cèntims (32.190,16 €), amb càrrec a les següents partides: 

- 15.472,14 € amb càrrec a la partida 2018 413 92000 21600 (220170074102) 

- 15.472,15 € amb càrrec a la partida 2018 412 92000 22710 (220170074102) 

- 1.245,87 € amb càrrec a la partida 2018 412 92000 22710 (220180007739)  

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'empresa SquarePoint SL. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt vuitè 
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. Tenim que el 17 de 
novembre del 2017 hi va haver un informe tècnic, el que abans era el cap de servei 
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d’informàtica, en Cinto Paredes, en el qual ens deia que hi havia l’empresa 
SquarePoint que havia realitzat de manera efectiva durant els mesos del gener al maig 
la prestació d’un servei d’actualització del programa del Meta4.  
 
Vostès saben que el programa de nòmines Meta4 precisa assistència quan ha d’haver-
hi canvis a l’hora de calcular segons quines qüestions. En aquest cas hi va haver un 
canvi de normativa de la Seguretat Social i es va haver de canviar tot això i, per tant, 
vàrem necessitar aquesta empresa. 
Normalment, sempre anàvem per preu/hora i, per tant, realment varen necessitar 
moltes hores. Per això, després d’això vàrem fer una licitació –que sabeu que ja tenim 
una empresa ara que es dedica al manteniment–, però varen realitzar aquests treballs. 

Hi ha un altre informe emès per en Paco Berta, el tècnic Paco Berta, en el qual ens diu 
realment quins són els treballs que es van fer i quina era la quantia exacta que 
comportava aquests treballs, que era de 32.190,16. I per tant, avui portem el 
pagament, fer el pagament a l’empresa SquarePoint d’aquesta quantia pels treballs 
realment efectuats. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, un plenari més, i ja en 
van uns quants, regidora, ens trobem amb l’aprovació d’un punt que consisteix a 
abonar una factura a una empresa per un treball realitzat sense que el mateix 
s’hagués contractat seguint el procediment legalment establert. 

I com s’ha dit en altres ocasions, la justificació d’aquest pagament és evitar 
l’enriquiment injust per part d’aquesta corporació. Però fent una recerca de l’històric 
amb l’empresa SquarePoint, ens hem trobat amb diverses coses: l’any 2015, 
l’Ajuntament concerta un contracte menor amb aquesta empresa per prestar un servei 
de 480 hores en el període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015. I 
el contracte menor va ascendir a 17.900 euros, és a dir, 100 euros per sota del màxim 
legal perquè no s’hagi de treure a concurs públic. El 2016, vostès repeteixen la jugada: 
contracte menor per import de 17.900 euros al període comprès entre l’1 de gener i el 
31 de desembre, mitjançant una altra vegada l’establiment d’una bossa de 480 hores. 

Però un cop finalitzat el 2016, es va veure que no eren suficients aquestes 480 hores i 
que, per tant, havien de fer un nou contracte que excediria el límit dels 18.000 euros i, 
per tant, van fer per junta de govern local…, van iniciar i van aprovar l’expedient de 
contractació d’aquests serveis i es va optar per prorrogar el que s’havia concertat amb 
l’empresa SquarePoint l’any 2016, tot i que els contractes menors no poden tenir una 
durada superior a un any ni poden ser objecte de pròrroga. 

I finalment, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte de serveis a favor de 
l’empresa 3ASIDE Consultors, SL per un import anual de 37.434,37 euros, amb una 
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previsió anual de 825 hores. No obstant, i com que l’adjudicatària no va començar a 
prestar els seus serveis fins al mes de juny, avui es porta a aprovació el pagament de 
32.190,16 euros a l’empresa SquarePoint pels treballs, doncs, efectivament realitzats 
entre els mesos de gener i de maig del passat 2017. 

Nosaltres no discutim, regidora, que els treballs efectivament prestats s’hagin 
d’abonar, però sí que hi ha una sèrie de qüestions que des del meu grup no acabem 
d’entendre, i és: és normal, regidora, encarregar a l’empresa SquarePoint més de 713 
hores de treball quan els contractes menors que van ser contractats els anys 2015 i 
2016 només preveien una bossa d’hores anuals de 480? O per què justament quan la 
prestació no es trobava degudament contractada van optar per augmentar de 480 
hores en un any a 713 hores en cinc mesos els treballs encarregats a l’empresa? És 
normal que s’encarreguessin, regidora, en cinc mesos més de 713 hores de treball, de 
gener a maig del 2017, quan el contracte adjudicat a 3ASIDE Consultors, SL recull una 
previsió anual de 825 hores? Jo els ho pregunto, regidora, no creuen que és una mica 
desproporcionat? 

Jo li haig de dir que en aquest punt nosaltres ens abstindrem. Com dèiem, no podem 
votar en contra, ja que nosaltres sí que entenem que uns serveis encarregats i 
degudament prestats òbviament s’han d’abonar, però la forma d’actuar, com vostè pot 
entendre, ni la compartim ni molt menys l’entenem, regidora.     

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. El nostre grup municipal 
donarà suport a aquesta proposta, perquè, efectivament, els treballs han estat 
realitzats i, per tant, entenem, doncs, que s’ha de pagar l’empresa. 

En tot cas, regidora, un prec: nosaltres en comissió informativa ens va sorprendre 
l’endarreriment a l’hora de pagar aquesta factura, pràcticament d’un any. Vàrem 
preguntar si hi havia hagut alguna motivació, ens varen dir que…, bé, calcular 
exactament les hores havia estat complicat i s’havia allargat en el temps. I, llavors, 
veient la mesa de contractació a la qual es referia la portaveu de Ciutadans, sí que és 
cert que sembla que hi va haver algun problema en la contractació, que fins i tot 
l’empresa va ser exclosa i que, per tant, potser sí que això va fer que les relacions 
consistori-empresa fossin més complicades del que haurien estat en condicions 
normals. 

El prec és que en les comissions informatives –segur que no ho varen fer amb mala 
intenció–, però el fet de respondre’ns que no hi havia cap altra motiu que aquest i 
llavors veure en la mesa de contractació, doncs, aquesta problemàtica, sí que aixeca 
ombra de dubte, que suposo que és el que ha fet que la regidora de Ciutadans, doncs, 
hagi fet aquesta intervenció. Però sí que els agrairíem que en comissions informatives 
ens donin la informació, almenys la que preguntem, el més exacte possible. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Albertí… 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, doncs, vàrem 
conèixer en la comissió informativa que aquesta empresa informàtica fa les tasques 
d’administració del càlcul de nòmines del personal d’aquest Ajuntament i trobem 
plenament justificat que aquest recull d’hores –com se’ns va informar en aquell 
moment a la comissió– són perquè hi ha un canvi normatiu a la Seguretat Social i que 
va implicar una aportació d’hores extraordinàries. 

Aquests treballs es van efectuar entre el gener i maig de 2017. Però el que sí, i en la 
mateixa línia que esmentava la regidora Sílvia Paneque, trobem una cosa que no 
entenem, i que potser ens ho sabran explicar, és que l’empresa presenta la sol·licitud 
de pagament concretament el 22 de gener del 2018. Gairebé sis mesos per pagar. 
Ostres, ho trobem una mica exagerat. Si és plenament justificat, com nosaltres el 
nostre grup, i per això hi votarem favorablement, que trobem que és plenament 
justificat el pagament d’aquestes despeses, home, potser seria qüestió de minimitzar 
aquest termini. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Començo pel final, 
pel senyor Albertí: és cert que s’ha tardat temps que hi hagi un informe favorable per 
part dels tècnics, però ha estat perquè…, bé, quan es contracta una empresa per 
arreglar una sèrie de qüestions moltes vegades tècnicament –ja no et dic políticament– 
han de mirar quines qüestions han estat hores dedicades perquè realment és causa 
del mateix programa o perquè l’empresa no ha actuat amb la diligència que tocava. 
Per tant, aquí ha vingut una mica aquesta qüestió de «discussió», entre cometes, entre 
els tècnics de la casa que deien «aquestes hores ens correspon i les altres hores no 
ens correspon», i, per tant, ha tardat un temps d’haver-hi aquest pagament fins que no 
hi ha hagut un acord tècnicament de què és el que tocava pagar i el que no, perquè 
s’han de pagar les hores realment efectives fetes, però també per causa de 
l’Ajuntament i no per causes alienes, que pot ser degut a la mateixa empresa. La 
causa ha estat aquesta i, per tant, fins que no hi ha hagut un acord clar, doncs, no s’ha 
pagat aquesta factura, com no pot ser d’una altra manera: no podem pagar factures 
que realment no estiguin clares. Per tant, aquesta ha estat la causa. 

Jo també volia dir que quan nosaltres contractem una empresa, en aquest cas, perquè 
normalment són canvis. El Meta4 és el programa de nòmines, és un programa de 
nòmines que és complicat, a vegades ens ha donat certs problemes. I, bé, la casa no 
està capacitada tècnicament per poder arreglar aquests problemes i a vegades has de 
contractar les empreses. Tu penses que les contractes per 400 hores i en tindràs prou, 
però a vegades ve un canvi normatiu el qual et diu, doncs, l’específic has de canviar-
ho i posar-ho aquí, i, és clar, això és imprevisible. I, per tant, nosaltres el que no 
podem fer és esperar a veure quan fem una nova licitació perquè la gent pugui cobrar 
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el que li toca. Per tant, són necessitats urgents, que així s’estima com a urgent, i així 
s’han presentat en els informes quan és necessari. 

I potser sí que quan nosaltres vàrem arribar a la conclusió que mai no en tindríem prou 
amb les hores que contractàvem, era millor anar a una licitació. Per això vàrem fer-ho, 
perquè pensàvem que ara passaríem de les hores i de l’import que corresponia a un 
menor, i per això es va fer una licitació. Però cada vegada que hi ha hagut… 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): …que hi ha hagut algun increment més, no ha 
estat…, bé, perquè nosaltres realment ho hem volgut, sinó per imprevistos que hi ha a 
l’hora del programa de les nòmines; no per altra cosa. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres i Partit Popular, integrat per un 
membre, i l’abstenció dels grups municipals CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, fer el pagament a l’empresa 
SquarePoint de l’import de 32.190,16 euros. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.       
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Abstenció: 
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. 
 

9. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció. 

Amb l'aprovació del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del 
control intern de les entitats del Sector Públic Local, s'estableixen els procediments 
de control i metodologia d'aplicació en relació al control intern, als efectes de 
aconseguir un control econòmic - pressupostari més rigorós, d'acord a l'establert al 
Capítol IV del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

Aquesta norma, amb entrada en vigor l'1 de juliol de 2018, afecta a la totalitat del 
sector públic local, te per objecte el desenvolupament reglamentari previst a l'art 213 
del RDL 2/2004, de 5 de març, i servir als principis de bona gestió dels fons públics, 
l'eficiència en la seva aplicació i la sostenibilitat financera de les Entitats Locals. 

En base als antecedents exposats a l'informe adjunt a l'expedient, i el règim jurídic 
d'aplicació a la funció de control intern de la gestió econòmica financera i 
pressupostaria de les entitats locals configurat per: 

- Arts 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local 

- Arts 213 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

- RD 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local 

- Arts 4.1 i 11 del RD 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

- Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 30 de maig de 
2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de 2011, pel que es d'aplicació a la previsió 
dels articles 152 i 147 de la Llei General Pressupostària, respecte l'exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics, en tot allò que és d'aplicació a les 
entitats locals (ACM). 

Primer.- Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la 
tresoreria de l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel 
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici 
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de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen 
els articles 9.1 del RD 424/2017. 

Segon.- Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits 
bàsics sobre despeses i obligacions per a l'exercici de la funció interventora, en els 
termes que preveu l'article 13 del RD 424/2017, de l'entitat local  i els seus  ens 
dependents amb pressupost limitatiu. 

Tercer.- Aprovar l'adhesió a l'acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió 
plenària de 20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d'abril de 2018 (el 
qual s'adjunta com Annex), referent a l'aprovació dels requisits bàsics  del règim de 
fiscalització i intervenció limitada prèvia, aplicable als ens locals que s'adhereixin al 
Servei d'assistència en l'exercici del control intern, i per a  l'aplicació dels requisits 
bàsics a comprovar adaptats a l'Acord de Consell de Ministres sobre tots els tipus de 
despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim 
de requisits bàsics, determinats en el citat acord, i els extrems addicionals que es 
consideren necessaris. S'inclouen tots els tipus de despeses i obligacions amb 
efectes pressupostaris de l'entitat local i els seus ens dependents amb pressupost 
limitatiu, a excepció d'aquells que els sigui d'aplicació el règim ordinari de fiscalització 
i intervenció prèvia. 

Quart.- Deixar sense efectes tot allò que reguli l'exercici del control intern a 
l'Ajuntament de Girona, que contradigui la normativa vigent en matèria de control 
intern, a partir de 1 de juliol de 2018. 

Cinquè.- Notificar el present acord al Servei d'assistència en l'exercici del control intern 
a les entitats locals de la Diputació de Girona. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem 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. 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, es va aprovar el 
Reial decret 424/2017 el 28 d’abril, el qual regula quin és el règim jurídic de control 
intern de les entitats del sector públic local i estableix quin és el procediment de control 
i la metodologia que s’ha d’aplicar en relació amb el control intern, bé, a l’efecte de 
tenir un millor control econòmic i pressupostari més rigorós. 
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Aquesta norma –com vostès ja saben– entra en vigor l’1 de juliol del 2018 i afecta la 
totalitat de tot el sector públic local. I per tant, l’objecte és desenvolupar un reglament 
que estigui previst dintre de l’article 213 del Reial decret 2/2004. I per tant, el que avui 
portem aquí, tal com ha dit el secretari, és aprovar adherir-nos a l’acord que ja s’ha 
fet… (tall en l’enregistrament) –perdó–, que el vàrem aprovar en el plenari del 20 de 
març del 2018 i que estableix quins són els requisits bàsics d’intervenció limitada 
prèvia, i també aprovar la substitució de la fiscalització dels drets i ingressos de 
tresoreria d’aquesta entitat local i dels seus òrgans dependents. I també fer el mateix 
amb les despeses i obligacions dels exercicis de la funció interventora. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, hem sigut 
coneixedors que l’1 de juliol entra en vigor aquesta norma que ara es mencionava que 
regula el règim jurídic de control intern de les entitats del sector públic local, que té per 
finalitat, doncs, aconseguir això, un control econòmic i pressupostari més rigorós i 
servir als principis d’una bona gestió dels fons públics. 

I, evidentment, tot el que sigui un control més curós del diner públic i la seva bona 
aplicació ens sembla una bona notícia.  

I al mateix temps, trobem encertat adherir-nos a l’acord de la Diputació de Girona 
referent a l’aprovació d’aquests requisits. Doncs, com no podia ser d’una altra manera, 
el nostre vot del nostre grup serà favorable. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, la substitució de la fiscalització 
prèvia dels drets i ingressos. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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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. 
 

10. Modificació del contracte de selecció d'un soci privat per a la constitució 
d'una societat d'economia mixta per a la gestió del servei de recollida 
d'escombraries i neteja viària de la ciutat de Girona, adjudicat a FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. 

Primer.- Per acord plenari de data 14 de desembre de 2010, es va iniciar i  aprovar 
l'expedient de contractació administrativa que ha de regir la selecció d'un soci privat, 
per a la constitució d'una societat d'economia mixta, destinada a la gestió indirecta 
del servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona. L'anunci de 
licitació al Perfil de Contractació és del 20 de desembre de 2010. 

Segon.- Mitjançant acord de Ple de 10 de maig de 2011 es va DECLARAR VÀLIDA 
LA LICITACIÓ I ADJUDICAR la contractació administrativa per a la selecció d'un soci 
privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta destinada a la gestió 
indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona, a favor de 
l'empresa "FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA", per un import 
total de 83.312.754,20 €, IVA exclòs. 

Tercer.-  El contracte es va formalitzar en data 9 de juny de 2011, establint-se  una 
durada de 8 anys, prorrogables per 2 anys més, a comptar des de la data 
d'atorgament de l'escriptura pública de constitució de la societat sens perjudici de la 
preceptiva inscripció d'aquesta al Registre Mercantil (clàusula setena). 

Segons escriptura de data 31 d'octubre de 2011, atorgada pel notari de Girona, 
senyor Víctor Mateu Porcar, número de protocol 985, es va constituir la Societat 
Mercantil d'Economia Mixta "SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA DE GIRONA, SA" 
amb CIF núm. A-55120216. 
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Quart.- El contracte per a la gestió del servei de recollida d'escombraries i neteja 
viària, amb la societat mercantil "SERVEIS DE NETEJA DE GIRONA, SA", es va 
formalitzar en data 9 de desembre de 2011, iniciant-se la seva prestació l'1 de gener 
de 2012. 

Cinquè.- El Ple de 27 de maig de 2013 va acordar fer la 1a modificació del contracte, 
que es va formalitzar el 28 de juny de 2016, suposant un augment del 0,37922% del 
preu (total 83.629.193,52 €, IVA exclòs), i que suposava deixar sense efecte una sèrie 
d'inversions i portar a terme unes altres inversions necessàries per a adaptar el servei 
a un nou tipus contenidor de recollida de residus. 

Sisè.- El 10 de novembre de 2014, el Ple va acordar la 2a modificació del contracte, 
que es va formalitzar el 24 de març de 2015, suposant un increment del 2,07035% 
(import total 85.360.612,73 €, IVA exclòs), i per la qual es declarava la no 
disponibilitat del terreny dels bombers i s'incloïen els costos de lloguer mensual de 
dos solars i l'acondicionament d'un d'ells, així com també s'assumien per part de 
l'Ajuntament els costos de l'equiparació salarial, l'acceptació  de  la  millora destinada  
a  contenidors  soterrats  per  un  import de 1.000.000 € i d'encaixos de 44.800 €; així 
com l'acordava la limitació dels beneficis anuals de la societat a un màxim de l'1% de 
la facturació. 

Setè.- El Ple de 8 de maig de 2017 va aprovar la 3a modificació del contracte, 
formalitzada en data 25 de maig de 2017, suposant un augment de l'1,14583% 
(import total 86.338.708,58 €, IVA exclòs), i per la qual s'adaptava el servei a la 
realitat actual introduint la neteja viària de la Frontissa de Sta. Eugènia, Domeny, 
Poble Saharauí i Parc Central; s'incloïa la recollida del cartró comercial porta a porta 
al Barri Vell, Mercadal i Eixample, la recollida domiciliària i comercial porta  a porta a 
Sant Daniel, la recollida FORM comercial amb cubells a la nit, envasos i rebuig amb 
bosses identificades, porta a porta al Barri Vell i Mercadal; s'acordava la disminució 
de la freqüència de recollida domiciliària de rebuig i s'introduïen diverses categories 
de personal per necessitats del servei a prestar. 

Vuitè.- D'acord amb l'informe emès per la cap de Secció de Serveis Urbans, en data 
24 de maig de 2018, es planteja una altra modificació del contracte per tal d'adaptar 
el servei d'escombrada manual als ratis recomanats als plecs per a la realització de 
les rutes, de 4500 metres lineals, suposant un increment d'un total de 4 operaris: 

"Ampliació de 4 operaris per a l'escombrada manual de neteja viària, destinats a 
cobrir els metres lineals que excedeixen del rati recomanat en la memòria annexa al 
Plec, tot procedint a reordenar i redistribuir els sectors de neteja, prioritzant aquells 
que tenen una longitud més elevada". 

Segons aquest informe, la 4a modificació que es proposa realitzar, suposaria un 
augment de 0,3213% del preu (import total 86.616.976,85 €, IVA exclòs), que 
representaria un augment del contracte en 278.268,27 €, IVA exclòs. 



63 
 

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència del Ple, de conformitat amb la 
Disposició Addicional Segona de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, en endavant, "LCSP/2017"), vigent en el moment d'iniciar la 
modificació contractual. 

De conformitat amb l'art. 92 quater de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, en endavant, "LCSP/2007"), vigent al moment d'adjudicació 
del contracte, relatiu a les causes legals de modificació de contractes, i l'art. 258.4.a) 
LCSP/2007, pel qual s'estableixen les causes de restabliment de l'equilibri econòmic 
contractual. 

D'acord amb el procediment establert als arts. 191 LCSP/2017, i 102 del Reial Decret 
2098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. 

Per tot l'exposat, 

Primer.- Iniciar els tràmits per modificar el contracte per a la selecció d'un soci privat 
per a la constitució d'una societat d'economia mixta per a la gestió del servei de 
recollida d'escombraries i neteja viària  de la ciutat de Girona, adjudicat a  FOMENTO   
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA. amb NIF A 28037224, previ 
restabliment del equilibri financer del contracte, en el següent aspecte: 

Ampliació de 4 operaris per a l'escombrada manual de neteja viària, destinats a cobrir 
els metres lineals que excedeixen del rati recomanat en la memòria  annexa al Plec, 
tot procedint a reordenar i redistribuir els sectors de neteja, prioritzant aquells que 
tenen una longitud més elevada. 

Aquest increment de personal representaria un total de 171.373,84 euros anuals 
(aplicant els preus del contracte inicial). Al que cal afegir el 8,25% de despeses 
generals i benefici industrial i l'iva del 10%, fent un total de 204.063,40 € anuals a 
preu de contracte inicial. 

Afegint el coeficient d'actualització de preus del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 
(1,042036), el cost del servei passaria a ser 178.577,71 euros pel 2018,  que afegint el 
8,25% de despeses generals i benefici industrial i l'iva del 10% ascendeix a 
212.641,41 euros anuals. Cal tenir en compte que el servei  s'iniciaria el 1 de juliol pel 
que pel 2018 la quantitat a disposar és de   106.320,70 € iva inclòs i coeficient 
d'actualització inclosa. 

Preus que es poden veure afectats pel reequilibri financer de la contracta. 

Segon.- El contracte amb les modificacions proposades ascendeix a 86.616.976,85 € 
IVA exclòs, representant un augment del contracte en 278.268,27 € IVA exclòs 
(0,3213 %) 

Tercer.- L'increment corresponent a la modificació s'imputarà a la previsió anual de la 
partida de neteja viària de cada exercici. 



64 
 

Quart.- Notificar la resolució a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
SA, amb NIF A28037224, concedint-li un termini de 10 dies hàbils comptats a partir 
de la recepció de la present resolució per tal que pugui  presentar les al·legacions 
que consideri oportunes. 

Cinquè.- Incorporar a l'expedient els informes preceptius que procedeixin, per tal que 
l'òrgan de contractació pugui procedir a la modificació del contracte. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, 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. El senyor 
Eduard Berloso… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Una de les prioritats 
d’aquest Govern és la neteja de la ciutat, i podem afirmar que Girona és una ciutat 
neta. És veritat que hi ha problemes puntuals i coses a millorar, però crec que no seria 
just discutir que tenim un bon nivell de neteja.  
Això és gràcies a diversos factors: en primer lloc, els treballadors de Girona +Neta i en 
segon lloc, també al Govern, que fa un seguiment constant del compliment del 
contracte.  

Ara bé, hem detectat també que tenim marge de millora. Segons l’informe anual del 
2017 de control i seguiment del servei a la neteja viària, un 74 per cent de tots els 
controls de l’estat de la via pública són satisfactoris, segons Data Ambient, que és 
l’empresa que controla, doncs, la qualitat de neteja. 

El mes de gener vàrem començar amb un 69 per cent de satisfacció i el desembre 
vam acabar amb un 95 per cent de satisfacció. 

També es va fer una enquesta a quatre-cents ciutadans de Girona, donant un resultat 
que sobre una puntuació de deu en neteja viària, un 6,3 de satisfacció; en l’estat dels 
contenidors, un 6,8, i en recollida de residus, un 7,6. L’increment de personal el fem 
precisament per millorar aquestes xifres i racionalitzar la superfície a netejar per cada 
un dels treballadors de Girona +Neta, d’acord amb la recomanació dels 4.500 metres, 
mil més, mil menys. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
donarem suport a aquest punt de l’ordre del dia perquè, efectivament, estem totalment 
d’acord que s’ampliï la plantilla en quatre persones. De fet, nosaltres creiem que 
caldria ampliar-la més encara, no? Però sí que malgrat hi votem a favor, volíem fer 
dues reflexions. La primera és que la modificació que avui ens presenten és la quarta 
modificació: aquest contracte s’adjudica el 2011 i des d’aquell moment fins ara hi ha 
hagut modificació el 2013, el 2014, el 2017 i ara el mes de juny del 2018. Home, arriba 
una mica tard, la modificació per l’ampliació de la plantilla. No és la primera vegada 
que ho diem i, per tant, en aquest sentit ho considerem i seguim pensant igual.  

Per tant, votarem a favor de l’ampliació de quatre, però vostès saben que fa falta 
encara ampliar-la més. Però tot i així, benvingut el primer pas cap a aquesta ampliació. 

De fet, jo crec que podríem dir que és un contracte que neix coix ja des del principi pel 
que fa al tema de plantilla i de personal. 

Dir-li que nosaltres podem compartir en part el que ha dit, que la neteja a la ciutat no 
és dolenta, malgrat hi ha zones concretes de la ciutat en les quals veïns i veïnes es 
queixen, i molt. I algunes amb molta raó. I, per tant, estarem d’acord que la neteja de 
la ciutat és millorable, i és millorable segurament, doncs, amb mesures com les que 
avui prendrem, que és l’ampliació de la plantilla, no a través de GPS ni de plaques 
identificatives, que després ja en parlarem. 

I per tant, nosaltres el que li agrairíem és que l’ampliació de la modificació d’avui no es 
quedi només en això, sinó que segueixin estudiant en quin futur, el més immediat 
possible, doncs, aquesta ampliació de quatre pot ser una ampliació més àmplia, valgui 
la redundància. 

Perquè és veritat que si la ciutat no acaba d’estar o no acaba de tenir els índexs de 
neteja que tots els gironins voldríem, jo crec –i vostè ho ha dit– que no és culpa dels 
treballadors de Girona +Neta, sinó segurament és culpa, doncs, que falta personal i 
que falten altres tipus de recursos, doncs, com maquinària molt més moderna o també 
la revisió de la freqüència de pas a l’hora de la neteja dels contenidors, de buidatge de 
contenidors. Per tant, en aquest sentit, ampliació de la plantilla, no es quedin només 
amb això, tinguin o puguin preveure ampliar-la de cara, doncs, als propers mesos. Si hi 
ha una cinquena modificació que va en aquest sentit, nosaltres hi donarem suport. I 
tampoc perdin de vista altres coses que fa temps ja els hem dit que també caldria 
revisar, com li deia: freqüències de pas de neteja, etcètera, per tal que aquest índex o 
aquesta satisfacció de neteja de la ciutat vagi encara més incrementant els 
percentatges que vostè avui ens deia. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Aquesta mesura ve 
recomanada per un informe emès per la cap de secció de Serveis Urbans per tal 
d’adaptar el servei d’escombrada manual a les ràtios aconsellades en els plecs de 
condicions del contracte per a la realització de les rutes. 

També ens trobem amb un informe jurídic, al qual ha prestat conformitat el secretari 
general d’aquesta corporació, on s’informa favorablement de la proposta de 
modificació. En aquest informe es fa menció de la clàusula número 25 del plec de 
clàusules administratives particulars, que estableix una possible causa de modificació 
contractual basada en circumstàncies imprevistes i literalment diu: «El contracte podrà 
modificar-se per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes.» Dit això, 
l’informe jurídic assenyala que l’error consistent en l’absència de personal suficient per 
complir la mitjana de metres lineals per operari i jornada s’hauria d’haver detectat en el 
moment de valorar les ofertes presentades pels licitadors, és a dir, l’any 2011 i no l’any 
2018. I afegeix que ha estat el 2017 quan s’ha descobert que hi ha d’origen un defecte 
en el dimensionament del contracte de la gestió de servei atribuïble a una manca de 
treballadors existent des del principi de la prestació d’aquest servei. 

En aquest sentit, nosaltres votarem a favor la proposta, però, vicealcalde, vostè estarà 
d’acord amb mi que té uns treballadors que tenen unes necessitats que ara mateix no 
s’estan cobrint, que tenen uns treballadors que estan cremats, que tenen uns 
treballadors que els estan fent moltíssimes demandes i que veuen que aquestes 
demandes no són ateses. Nosaltres votarem que sí a la proposta per a la contractació 
de quatre operaris nous perquè així ho ha demanat Girona +Neta. Però vostè sap tan 
bé com jo que no són quatre operaris els que necessita Girona +Neta; són molts més. 
Però, home, abans que no tenir més operaris, òbviament, aquests quatre operaris 
benvinguts siguin. 

Però, home, vicealcalde, hi ha problemes constants amb Girona +Neta, hi ha 
problemes constants amb els treballadors d’aquesta empresa i hi ha problemes sobre 
la taula també d’organització interna que no s’estan resolent. Per tant, vicealcalde, 
aquí hi ha alguna cosa que està fallant.  

No obstant, nosaltres tampoc volem deixar de dir que no entenem les preses…, les 
presses –perdó– en l’aprovació d’aquest punt, perquè, senyors de l’equip de govern, 
de veritat no ens ve d’un mes l’aprovació d’aquest punt que vostès passen avui per 
Ple? Per què no han deixat l’interventor fer el seu informe en un temps raonable? Jo 
crec que no han d’ocultar les coses o deixar de dir les coses: l’interventor es queixa en 
el seu informe que li han donat un dia i mig de jornada laboral per informar sobre la 
modificació d’un contracte de més d’1 milió d’euros, amb una durada de vuit anys. I a 
més a més –i crec que això sí que ja és molt i molt greu–, no s’ha facilitat l’expedient 
administratiu a l’interventor. Regidor, per què no se ha donat el temps a l’interventor i 
per què no s’ha facilitat a l’interventor l’expedient administratiu? 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Paneque… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Moltes gràcies. El nostre vot, regidor, serà 
favorable únicament i exclusivament –i volem que quedi molt clar– perquè beneficia els 
treballadors i treballadores de Girona +Neta. Aquesta és l’única motivació que ens 
porta avui a votar favorablement aquest punt. 

Perquè, efectivament, no cal ocultar-ho, li vull agrair, per cert, que ens reunís als 
portaveus per donar-nos informació sobre els dos informes que s’havien realitzat a 
l’entorn d’aquest punt d’acord, un per part de la cap de secció i l’altre per part de 
Secretaria. Però potser hagués estat bo que hi hagués hagut representació 
d’Intervenció, en el sentit que sí que és cert que hi ha un informe que ve d’Intervenció 
que no és coincident amb el que s’ha emès per part de Secretaria, tot i que és cert que 
fan estudis d’aspectes que no són coincidents, és a dir, si des de Secretaria 
s’encarreguen de veure si aquesta modificació està d’acord amb el marc legal vigent o 
no; des d’Intervenció el que es mira sobretot és aquest equilibri econòmic i financer.  

Però sí que és cert que apunta alguns aspectes que potser valdria la pena que en 
tornéssim a parlar amb la resta de portaveus, com pot ser, per exemple, els 
contenidors soterrats que finalment no es varen instal·lar. Això ve del mandat anterior, 
en vàrem parlar, però és cert que hi ha aquests dos-cents contenidors soterrats que 
finalment no es varen assumir.  

És cert també que es va fer una modificació d’aquest contracte, que parlàvem en 
aquell moment d’1,5 milions d’euros, amb el canvi de contenidors que hi va haver. Els 
contenidors que estaven previstos en el primer plec o en el primer contracte adjudicat 
no són els que finalment disposa la ciutat, hi va haver aquesta modificació. I en aquell 
moment parlàvem d’una modificació de 2,7 milions d’euros en total i no va haver-hi 
tanta problemàtica. I aquesta vegada parlem de 200.000 i escaig euros, quatre 
treballadors –nosaltres també pensem que potser l’ampliació hauria de ser més gran– i 
sembla que tot són problemes. Per tant, no entenem com aquella modificació tan gran 
es va fer tan ràpid i aquesta ha tingut tants problemes i ha costat tants anys. 

En definitiva, jo crec que ningú li discutirà l’oportunitat d’ampliar la plantilla de Girona 
+Neta, la qüestió és qui ho paga. I en aquest sentit, sí que és cert que els informes no 
són coincidents, i malgrat que hi donarem suport, sí que ens agradaria rebre, doncs, 
explicacions més detallades per part d’Intervenció i Secretaria d’aquests punts, doncs, 
que no acaben de ser coincidents entre les dues àrees. 

I finalment, regidor, en parlarem després, però ara és el moment en què s’amplia la 
plantilla i ens sembla que ja que s’havia arribat a un acord amb el tema de la 
geolocalització, introduir aquests dies, des que ens vam reunir amb els portaveus fins 
avui, les plaques identificatives no ha estat oportú. Deixem-ho així, no ha estat un 
aspecte oportú, i hi ha emmascarat allò que hagués estat, doncs, un acord molt 
consensuat amb totes les forces polítiques. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. La senyora 
Pèlach… 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, alcaldessa. Bé, 
nosaltres votarem que sí. Nosaltres votarem que sí perquè no voldríem en cap cas que 
una abstenció o no es pogués interpretar en contra, no?, de les necessitats i les 
demandes del personal de la neteja viària. Compartim, evidentment, aquestes 
demandes i per això, doncs, avui votarem que sí. 

Ara bé, comparteixo també, alguns dels dubtes que han expressat els portaveus o les 
portaveus anteriors, i és que no compartim en cap cas la gestió del Govern de tot 
aquest procés. Porten set anys governant, set anys desatenent les denúncies dels 
treballadors i fent una aposta per la criminalització amb mesures com el GPS. I tot just 
ara, en canvi, s’adonen que el problema no són els treballadors; per tant, la solució no 
és posar un GPS als treballadors, sinó que resulta que el que passa és que és 
l’empresa que està incomplint: és l’empresa que té una plantilla massa curta i, per tant, 
no pot donar resposta a allò a què es va comprometre. Perquè ara resulta que 
l’Ajuntament de Girona, que en realitat té el 30 per cent d’aquesta empresa que és 
mixta, resulta que assumeix el 100 per cent de la despesa que generarà aquesta nova 
contractació i, en canvi, no posem cap exigència a la part privada. 

Nosaltres, la part pública, que ocupem el 30 per cent assumim tota la despesa, però, 
en canvi, Fomento de Construcciones y Contratas al seu moment sí que va assumir fer 
una neteja òptima –fer una neteja òptima– en la qual, doncs, evidentment, no es 
detallava els quilòmetres que havien de fer, però sí que es comprometia a fer una 
neteja òptima al preu previst. Per tant, entenem que Fomento de Construcciones y 
Contratas ja hauria d’haver vist per fer aquella neteja òptima quants treballadors i 
treballadores necessitava. 

Per tant, si Fomento de Construcciones y Contratas, doncs, ho va fer, ho ha 
aconseguit o ha desenvolupat aquest projecte, aquesta neteja baixant el nivell 
d’exigència a còpia de reduir despeses –no cobrint baixes de la plantilla, fent una 
plantilla curta…–, doncs, no pot ser que nosaltres ara li cobrim les espatlles fent 
aquesta contractació i assumint-ne el 100 per cent nosaltres. Això, o sigui, és el joc de 
sempre: resulta que les empreses tiren a la baixa, llavors incompleixen allò a què 
s’han compromès i llavors resulta que nosaltres hem d’anar a cobrir-los les despeses 
que ells i elles no havien previst o, en qualsevol cas, havien previst, però resulta que 
per aconseguir, doncs, la contractació han hagut d’anar reduint despeses, reduint 
despeses per tenir beneficis, que al final és el que busquen. 

Esperem que més enllà de fer aquestes aportacions, es faci un control real a l’empresa 
perquè es facin aquestes contractacions ben fetes, les contractacions pertinents i en 
les condicions previstes. Esperem que hi hagi aquest control; no s’ha fet fins ara. 

I, finalment, entenem que totes aquestes disfuncions del contracte fan necessari una 
finalització com més aviat millor per fer un nou concurs; per tant, esperem que 
descartin la pròrroga. De fet, m’agradaria que avui responguessin vostès si tenen 
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previst mantenir o fer una pròrroga o no d’aquest contracte, perquè per nosaltres, 
veient la situació, no tindria cap sentit. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Vagi per davant, 
senyor Berloso, que compartim plenament el que vostè ens deia en la seva intervenció 
inicial: la neteja és un dels temes prioritaris per a la ciutadania gironina. Quan tu vas 
pel carrer i fas una demanda als ciutadans de quins són els temes que més els 
neguitegen, neteja, seguretat i mobilitat són els tres temes estrella. És cert –és cert. 

També vagi per davant un tema que ha de quedar clar, el contracte és del 9 de juny 
del 2011, per tant, és un contracte que vostès hereten i, per tant…, bé, es troben amb 
un seguit de clàusules que estan establertes en aquest contracte. Però també és 
veritat que –com deia la senyora Veray– des d’aquest 9 de juny del 2011 s’han fet tres 
modificacions, aquesta és la quarta que ens porten a Ple. I aquesta és una modificació 
llargament demandada per als treballadors. Nosaltres hem tingut reunions amb ells en 
diferents ocasions i era un tema recurrent. I vostè, senyor Berloso, segurament estarà 
d’acord que era un tema recurrent. Per fi, els tècnics…, el cap de la secció de Serveis 
Urbans planteja aquesta modificació de contracte per adaptar la neteja al que era una 
realitat, que més o menys tots intuíem que era una certesa.  

Per tant, nosaltres, evidentment, donarem suport a aquesta modificació contractual per 
tal que hi hagi aquests quatre operaris de més, però sí que en la línia del que han dit 
els altres intervinents en aquesta, sí que els pregaríem que en aquest tema 
segurament tinguessin més empatia amb els treballadors; més empatia amb els 
treballadors en el sentit de no hi ha solament aquesta demanda, hi ha altres demandes 
que el col·lectiu els ha fet arribar i que sí que ens agradaria, i és un prec, que fossin 
ateses. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si el 
senyor Berloso vol fer alguna reflexió… 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Albertí, 
començaré per vostè perquè és el més recent: li agraeixo el reconeixement que fa que 
nosaltres som hereus d’un contracte redactat per un govern anterior en el qual, en tot 
cas, això que la senyora Pèlach apuntava, no varen tindre en compte la recomanació 
dels 4.500 metres, vull dir, que s’havien de netejar. I totes les empreses que varen 
concórrer, doncs, no ho varen tindre en compte i els responsables del moment tampoc 
ho varen tindre en compte i s’ha produït, vull dir, hem hagut d’heretar aquesta situació. 

Per altra banda, empatia amb els treballadors: dir-li que fa aproximadament més d’un 
any i mig, eh?, que nosaltres, vull dir, vàrem acceptar reunir-nos cada dos mesos amb 
els treballadors de Girona +Neta. És veritat que queden coses per solucionar, però no 
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són tantes o són moltes les que hem solucionat des que fem aquestes diferents 
reunions. 

Quant, vull dir, la senyora Pèlach, nosaltres mai –mai, mai– hem acusat els 
treballadors que la culpa del que estava passant era dels treballadors. En tot cas, 
s’han de fer mirar vostès amb les preguntes que feien, eh?, que vostès es queixaven 
de la neteja sense tindre en compte el que avui volen demostrar que tenen en compte. 

Senyora Paneque, allò dels contenidors enterrats, és cert, vull dir, hem de treballar, 
hem de presentar una proposta, que ja hem pactat amb l’empresa, dels diners que no 
s’han empleat per a unes millores en neteja. 

Dir que, en tot cas, vull dir, doncs, la situació que en aquest moment nosaltres 
presentem l’augment d’aquests quatre treballadors, evidentment que fa un any i mig, 
vull dir, quan varen començar aquestes reunions amb el comitè d’empresa, vàrem 
començar a parlar, diguem-ne, d’aquesta necessitat. Fins que no hem tingut…, no 
existien mitjans de control, vull dir, de quanta superfície netejava cada persona o no. 
Fins que no hem aconseguit tindre relació de personal, superfícies dels encàrrecs i tot 
això, vull dir, tots aquests nous sistemes que hem anat implantant ens han donat poder 
disposar d’aquestes dades. Després, veritablement hem comprovat que la falta 
d’aquests quatre treballadors i és per això que avui amb la urgència que ens permeti, 
perquè nosaltres som els primers que tenim ganes que s’incrementi la plantilla, avui 
fem aquesta proposta d’increment i modificació del pressupost. 

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 iniciar els tràmits per modificar el contracte per a la selecció d’un soci privat 
per a la constitució d’una societat d’economia mixta per a la gestió del servei de 
recollida d’escombraries i neteja viària de la ciutat de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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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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. 
 
 

11. Aprovació del Pla estratègic de subvencions 2018-2019. 

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

Estableix l'article 8 i la disposició addicional 13a. i 17a. de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, que les administracions que proposin 
l’establiment de subvencions hauran de concretar en un pla estratègic els objectius i 
efectes que es pretenen, el termini per la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves corresponents fonts de finançament, supeditant-ho, en qualsevol cas, al 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 

El Pla estratègic de subvencions és un instrument de gestió de caràcter programàtic 
sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega a l’àmbit intern de l’Ajuntament 
de Girona, sense incidència directa en els particulars i llavors sense crear drets o 
obligacions per ells. La seva efectivitat quedarà condicionada a les diverses línies de 
subvencions i a la disponibilitat pressupostària de cada exercici. 

Vist que el pla vigent, aprovat per Junta de Govern de data 8 de juliol de 2016, i 
d'aplicació pels exercicis 2016 a 2019 ha de ser objecte de modificació atesa la 
configuració actual del capítol 4 de despeses que posa de manifest un canvi en quan 
a l'estructura del mateix, en relació a les modalitats de concessió i línies de 
subvenció previstes. 

Per donar compliment a l'exposat, s'ha consultat a les àrees i s'ha comprovat el 
pressupost per poder elaborar un Pla estratègic de subvencions que inclou la previsió  
de les subvencions a atorgar durant el període 2018-2019. 

Atès el disposat a : 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 

- Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
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- Ordenança General de subvencions publicada al BOP de Girona, número 
237 de data 10 de desembre de 2015 

- Bases d'execució de pressupost 

1r.- Aprovar el document adjunt, consistent en un Pla estratègic de subvencions de 
l'Ajuntament de Girona pels exercicis 2018-2019, en compliment del que estableix 
l'article 8 i la disposició addicional 13ª i 17ª de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de subvencions i de la Disposició transitòria primera del Reglament que la 
desplega, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol. 

2n.- Deixar sense efecte el Pla Estratègic de subvencions aprovat per acord de Junta 
de Govern Local de data 8 de juliol de 2016 pel període 2016-2019 ateses les 
modificacions necessàries constatades bàsicament en relació a les formes 
d'atorgament de les subvencions i dotacions pressupostàries aprovades. 

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. Crec que tots 
vostès…, bé, tinc la confirmació que tots vostès han rebut una modificació d’aquesta 
proposta. Perfecte. 

Doncs, evidentment, estem parlant de la proposta modificada. La senyora Planas 
substanciarà. 

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, la Llei general 
de subvencions proposa que s’estableixi que les subvencions s’hauran de concretar en 
un pla estratègic. Aquest pla estratègic de subvencions és un instrument de gestió i és 
de caràcter programàtic, no té rang normatiu i la seva virtualitat es desplega en l’àmbit 
intern de l’Ajuntament de Girona sense que s’incideixi en els particulars i, llavors, 
sense crear drets i obligacions a aquests particulars. 
El pla vigent aprovat és del 2016 al 2019, però ha d’haver-hi una modificació d’aquest 
pla aprovat, ja que el capítol IV, la configuració del capítol IV, de la despesa, posa de 
manifest aquest canvi quant a l’estructura, com està estructurat en relació amb les 
modalitats de concessions en les línies de les subvencions previstes.  

I, per tant, el que portem avui és aprovar aquest document de pla estratègic de 
subvencions de l’any 2018 i de l’any 2019. Durant aquests dos anys. 
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Moltíssimes gràcies. 

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

Sí, senyora Pujola… 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. En relació amb aquest punt, el 
nostre grup està d’acord, evidentment, en l’elaboració del Pla estratègic de 
subvencions del període 2018-2019. Com es diu en els documents que se’ns han fet 
arribar, es tracta d’un instrument de gestió de caràcter programàtic que fixa una línia a 
seguir per la corporació municipal en el foment d’activitats d’interès general. No 
obstant, el fet d’estar d’acord en aquesta elaboració de pla estratègic no va lligat a una 
acceptació absoluta del contingut concret d’aquest pla estratègic que se’ns presenta. 

En total hem comptat setanta-dues partides que sumen 3.422.655 euros i, òbviament, 
per votar-hi a favor hauríem d’entrar a analitzar totes i cadascuna de les subvencions 
que s’han inclòs en el pla que se sotmet a aprovació. Com que nosaltres no ens 
podem comprometre a donar ple suport a totes les subvencions recollides ni a l’import 
que aquest equip de govern ha decidit destinar a cadascuna d’elles, nosaltres en 
aquest cas optarem per una abstenció. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres donarem suport 
a aquesta proposta. Efectivament, tal com deia la regidora, es tracta d’una eina de 
planificació, i així ho entenem. El que sí que ens ha sorprès –i és una reflexió, perquè 
jo ja li dic que el nostre vot serà favorable–, però sí que volíem fer una reflexió a 
l’entorn de l’informe jurídic que acompanya la proposta d’acord. 

L’informe afirma en un moment donat, a la pàgina 3, diu: «En aquest sentit, podria 
afirmar-se que a l’Ajuntament de Girona no s’havia realitzat adequadament la tasca de 
planificació prèvia a l’establiment de polítiques de despesa volguda pel legislador.» I 
més endavant continua dient que s’han analitzat totes les subvencions dels anys 2016 
i 2017 i esmenta algunes mancances. Entre elles, i això és el que ens ha cridat 
l’atenció, el programa municipal de casals d’estiu, centres oberts i un altre que jo no he 
sabut veure detallat, però que sí que se n’havia parlat, que són els projectes 
comunitaris.  

És a dir, nosaltres entenem que l’equip de govern, els regidors i regidores, de govern 
especialment, estan per expressar voluntats polítiques i donar directives polítiques 
d’acord amb aquell projecte amb què cadascú s’ha presentat a unes eleccions. I que 
des del serveis jurídics la feina que s’ha de fer és, doncs, donar aquest vestit tècnic a 
la voluntat política que un expressa. 

Nosaltres ho vàrem dir en el seu moment i ho repetim: si els casals d’estiu, per 
exemple, s’han de convertir en un concurs obert on empreses privades puguin optar a 
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aquest concurs, per nosaltres perd tot el sentit. En els centres oberts, tres quarts del 
mateix. I en els projectes comunitaris no té cap mena de sentit la lliure concurrència, 
perquè és que justament es treballa amb les entitats i associacions del territori. 

Per tant, nosaltres en el seu moment ja vàrem aportar algunes propostes alternatives 
com reserves a entitats, associacions de tercer sector, i demanem i reiterem, doncs, 
que es mantingui l’esperit polític, si vostès volen, o de projecte polític que tenen tots 
aquests programes, en especial –i ho dic perquè ho diu l’informe–, aquells que estan 
adscrits a l’Àrea de Serveis Socials, perquè, si no, trencarem el model i l’esperit sobre 
el qual s’havien dissenyat. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona):Sí, moltes gràcies. Aquest punt és 
una autoesmena que fa l’equip de govern al seu model anterior de subvencions. 
Vostès venien d’un govern especialment opac en què les subvencions normalment 
eren un cul de sac en què s’incloïen moltíssimes coses, que ens n’assabentàvem 
especialment una vegada ja s’havien decidit. 

El Pla general de subvencions que ens plantegen ara, com el pressupost que ens han 
plantejat a l’últim any o els últims dos anys és cert que concreta més, que és més 
transparent, que hi ha les subvencions nominatives que són més clares. Això és un 
avenç que vostès han fet en els últims anys respecte a com va començar aquest 
Govern de Convergència o del PDeCat o com el vulguem anomenar. I això s’ha de 
reconèixer. Per tant, és una millora a la transparència com també ho és l’eina que avui 
votem. 

Ara bé, malgrat això i malgrat, òbviament, algunes subvencions que plantegen les 
compartim profundament, tant l’objectiu com com estan treballades, com la 
concurrència pública, com un seguit de coses, no compartim el conjunt, el model 
global de subvencions que vostès decideixen com a equip de govern que legítimament 
governa aquesta ciutat. Perquè en molts sentits, i en parlarem en el punt posterior, 
nosaltres hi continuem trobant a faltar criteris objectivables en molts àmbits, criteris 
objectivables i especialment, doncs, en àrees com pot ser la d’Alcaldia, la de Cultura… 
Són àrees que moltes vegades fem preguntes en aquest mateix Ple per què les xifres 
són unes, però ningú ens explica exactament per què són aquelles i no unes altres.  

I en aquest sentit, nosaltres, pel que he dit, perquè és una millora, perquè en 
compartim algunes, però no les compartim totes, el que farem avui és una abstenció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Albertí… 
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Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. En la línia del que 
deia el regidor Lluc Salellas ara fa un moment, nosaltres sí donarem suport a aquesta 
proposta perquè, evidentment, s’ha fet un esforç per donar transparència a tot el 
sistema de subvencions, ho valorem positivament. I, per tant –ho repeteixo–, el nostre 
vot serà favorable. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol fer alguna 
reflexió final… (La regidora Maria Àngels Planas diu de fons: «No, ja està.») Perfecte. 
Doncs, si els sembla, passaríem a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favors 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, i l’abstenció dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació del Pla 
estratègic de subvencions. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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12. Aprovació de la modificació pressupost 2018. 

Atesa la necessitat constatada pel Servei de Cultura en relació a la despesa de 
determinats projectes i els pressupostos d'execució inicialment previstos com a 
partides nominatives al pressupost municipal, així com la valoració de noves activitats 
a desenvolupar, es proposa ampliar el crèdit així com crear noves aplicacions per 
donar cobertura a aquestes actuacions, essent competència del Ple Municipal 
aquesta modificació pressupostària atesa la modalitat de concessió de l'ajuda i 
fórmula de modificació del pressupost. 

Atès que la variació entre partides proposada afecta en positiu i negatiu a diferents 
capítols de despesa no financera, no suposa un increment de la  mateixa i per tant, 
no varia l'estimació de compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i 
compliment de la regla de la despesa segons l'establert als articles 11 i 12 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
analitzada al aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici 2018 

Atès el disposat als articles 177, 178, 179 i 180 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la base 12a del 
pressupost per aquest exercici 

1r.- Aprovar transferència entre partides pels imports següents en euros : 

Transferència negativa : 36.500,00 

. 2018.500.33400.22699 - Girona Cultura i Barris: 36.500,00 
Transferència positiva : 36.500,00 

. 2018.500.33324.48100 - Fundació Masó: 5.000,00 

. 2018.500.33462.47906 - Sunset Jazz Club SL: 2.500,00 

. 2018.500.33462.47901 - Multi Art Produccions SL - Black Music Festival: 10.000,00 

. 2018.500.33462.47903 - DE-DE-EMA Visual SL - A Capella: 10.000,00 

. 2018.500.33453.47900 - Gilestone Project SL - Milestone Project Girona: 9.000,00 

2.- Aprovar crèdit extraordinari per a la dotació de les partides pressupostàries 
següents, a finançar amb la baixa dels crèdits de despesa d'altres partides que  es 
consideren possibles a reduir : en euros : 

Crèdit extraordinari : 41.140,00 

. 2018.500.33400.48400 - Rumbesca - Associació de Música Moderna de  Girona: 
12.500,00 
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. 2018.500.33400.48500 - Associació Cultural Individu Ocult Mag - Festival In- Somni 
Girona: 20.000,00 

. 2018.500.33400.48600 - Consorci Transversal, xarxa d'activitats culturals: 8.640,00 

Baixa de crèdit de despeses: 41.140,00 

. 2018.500.33400.22699 - Girona Cultura i Barris: 1.000,00 

. 2018.500.33400.22698 - Ciutat de Festivals: 11.000,00 

. 2018.503.33331.22611 - Programació estable: 29.140,00 

3.- Els crèdits habilitats a resultes d'aquesta modificació pressupostària queden 
afectes a l'execució de la despesa explicitada a la part expositiva d'aquest acord i al 
informe adjunt a l'expedient. 

4- Procedir a l'exposició pública del present acord per un termini de 15 dies a partir de 
l'anunci al Bolletí Oficial de la Província, segons estableix l'art 169 del  RD 2/2004, de 
5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i considerar-lo definitivament aprovat si en aquest  període no es presenten 
al·legacions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara 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 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, atesa la 
necessitat que ens ha fet arribar el Servei de Cultura en relació amb les despeses de 
determinats projectes en el pressupost, en aquest pressupost inicial que vàrem 
aprovar, d’algunes partides nominatives i unes altres de genèriques per tal de valorar 
noves activitats a desenvolupar, i que no suposen cap increment per a la partida de 
cultura en general, per tant, portem a aprovació un canvi de partides, unes 
transferències negatives, en aquest cas, de 36.500 euros, que és una partida genèrica, 
i que el que s’ha fet és unes partides nominatives que vostès ja han llegit a la proposta 
d’acord. 
I també portem a aprovar un crèdit extraordinari per a la dotació d’unes partides 
pressupostàries que eren partides noves i que fent baixa de crèdit d’altres partides 
com és «Girona Cultura», «Girona, ciutat de festivals», programacions estables, per 
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donar crèdit a unes altres partides com és Rumbesca, Associació de Música Moderna 
de Girona, Associació Cultural Individu Ocult Mag i Consorci Transversal, xarxa 
d’activitats culturals, que són partides que no existien de manera nominativa en el 
pressupost. I per això portem aquesta modificació, perquè es puguin fer tots aquests 
actes i aquestes programacions. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Endavant senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no 
donarem suport a aquest punt de l’ordre del dia, d’entrada perquè el pressupost del 
2018 ja no va comptar amb el nostre suport i, per tant, no és el nostre pressupost. 
Però, a més, ens preocupa, ens preocupa això que ens planteja no tant en relació amb 
allò que volen o que diuen, doncs, que han de gastar més i, per tant, les transferències 
positives, malgrat Déu n’hi do el que per pressupost tenien ja assignats els projectes 
que avui vostès volen complementar. Però sí sobretot, i en aquest cas, ens preocupa 
molt la partida de la qual ho treuen tot, i és la transferència negativa de «Girona, 
cultura i barris». En el pressupost hi havia 37.500 euros i vostès avui ens plantegen 
treure-li 37.500 euros. Directament. A la primera n’hi treuen 36.500 i a la segona, li 
treuen els 1.000 que li deixaven. Que ja els podien haver tret tots la primera vegada, 
no? 

Per tant, home, la meva pregunta és, doncs, llavors el «Girona, cultura i barris», què 
hem fet, no fem res com a tal, com a programa. Perquè, a més, sortia com a programa 
com a tal, amb aquest enunciat en el pressupost.  

Per tant, home, jo crec que més enllà de l’explicació tècnica que fa la regidora 
d’Hisenda en relació amb el canvi de pressupost. Home, penso que ens mereixem tots 
els regidors aquí presents i tots els gironins i gironines una explicació de per què es 
carreguen un programa d’aquesta manera i, a més, sense dir-ho.  

També «Ciutat de festivals», que el regidor de Cultura va explicar, tan maco i va 
esbombar tant, en el pressupost tenia 11.000 euros i també d’un plumazo se li 
carreguen els 11.000 euros. Serà que ja no cal fer promoció o que ja no cal explicar 
«Girona, ciutat de festivals». Com va el tema? Nosaltres li vam donar un vot de 
confiança, ens vam creure quan deia que aquests 11.000 euros eren necessaris per a 
«Girona, ciutat de festivals». Doncs, si eren necessaris, com és que el mes de juny 
diuen que ja no necessiten…, és que ni un euro.  

Jo puc entendre que d’una partida de 280.000 euros com és la programació estable, 
doncs, vostès ara diguin que amb la inèrcia que porten hi ha 30.000 o 29.000 que 
poden pensar que no els necessitaran i que els poden recol·locar en un altre tema que 
sí que es necessiten o per a partides noves, com és aquest crèdit extraordinari. Però, 
home, que es carreguin partides senceres del seu propi pressupost i, a més, sense 
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explicar res ni sense dir-ho. Bé, més que res jo crec que intentaven colar-ho i a veure 
si ningú se n’adonava, no? 

Per tant, nosaltres votarem que no a aquesta modificació de pressupost i, a més, i 
sobretot en el tema de la transferència i de la partida «Girona, cultura i barris» volem 
que se’ns expliqui quina és la raó per la qual es renuncia al total del pressupost que 
estava assignat a aquest programa, concepte, diguin-li com vostès vulguin. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres no vam votar a 
favor del pressupost i en aquest cas, en aquesta proposta nosaltres ens abstindrem. 

Sí que volíem fer una pregunta, i és que no hem entès a què es deu aquest canvi 
d’última hora, perquè a la proposta inicial vostès portaven una transferència negativa, 
«Convenis de turisme», 40.000 euros, i «Foment de la indústria turística», 40.000 
euros, i una transferència positiva a l’auditori de 80.000 euros. Hem vist que aquesta 
proposta va caure i ens agradaria saber per què. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Endavant, senyor Rodríguez. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Bé, nosaltres sí que votarem 
a favor de la transferència de partides per no perjudicar, evidentment, la Fundació 
Masó, el Sunset Jazz, Multi Art…, en fi, les entitats que ha esmentat el senyor 
secretari. 

Ara, el que s’evidencia, doncs, és una manca de previsió, evidentment, i com ha dit la 
portaveu anterior, el «Girona, cultura i barris» se’n sentirà. O sigui, la partida de 
«Girona, cultura i barris», doncs, si es treu i es posa, doncs, per a aquestes entitats és 
que no es portarà en aquella partida. Per tant, nosaltres creiem que el «Girona, cultura 
i barris» hauria d’anar més encaminada tipus la Volta, que en parlàvem l’altre dia, que 
sí que són projectes, diríem, molt vinculats al barri, amb propostes creatives. 

Ara bé, d’altra banda, hi ha un altre problema que és el problema de les subvencions 
nominatives: si bé l’Ajuntament i l’Àrea de Cultura, per exemple, ja tenen diversos 
models que s’han de millorar amb els ajuts Kreas, per exemple, o les subvencions 
complementàries a l’oferta municipal, la Marfà, etcètera, creiem, doncs, que falten dos 
aspectes: un, qui és l’organisme que ho ha d’avaluar i, per tant, si bé fins ara l’Àrea de 
Cultura, que és una mica la que porta la veu cantant i que nomena la comissió que fa 
l’avaluació, pot ser correcta, però ja saben que nosaltres proposem que sigui un 
organisme més ampli, un organisme estable i un organisme d’alguna manera més 
independent, com podria ser una comissió municipal. I el segon punt, els criteris: és 
evident que allà on es marca les prioritats de participació i d’inclusió, sobretot en la 
cultura, són els criteris de puntuació. Per tant, creiem que aquí hauria d’haver-hi un 
treball de pla estratègic amb aquest Consell Municipal on «primessin» els criteris –com 
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he dit– de participació i inclusió. I seria, d’alguna manera, discriminatori en positiu a 
favor de la cultura popular. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. En primer lloc, el 
cert és que a nosaltres ens ha sorprès que hagin intentat presentar aquest punt com 
un punt merament tècnic, a partir de la intervenció de la senyora Planas en què 
presentava això com un simple canvi gairebé menor, no? Quan aquí –com han dit 
anteriorment els portaveus que m’han precedit– es tracta d’un canvi que per nosaltres 
accentua un dèficit que ja té la proposta política en l’àmbit de cultura que fa 
l’Ajuntament governat per vostès ara mateix. I és que el que fa és treure diners que 
tenim a les partides de «Girona, cultura i barris» i de programació estable, que és 
aquella que decidim, programem i fem amb criteris públics i nostres des de 
l’Ajuntament, vostès ho treuen i ho donen a diversos projectes, alguns dels quals, 
doncs, pot semblar, si anéssim un per un, que podria ser interessant que se’ls 
incrementés o en altres no, perquè aquí ens porten set projectes, i ho treuen i els 
donen aquests diners…, diuen: «No, no, ens els expulsem de la nostra política cultural 
i que ho facin, decideixin i gestionin aquests projectes privats.» 

Si això fos una petita experiència pilot, si fos una cosa innovadora que vostès fessin 
per primera vegada, podria ser una bona iniciativa a provar, però és que ens trobem 
que precisament la seva política cultural en els últims anys ha sigut fer únicament i 
exclusivament o primordialment –per ser més correcte, primordialment; no, 
exclusivament, primordialment–, ha sigut apostar pels festivals i pels projectes de 
gestió i d’iniciativa privada, que decideixen absolutament, doncs, el seu model i el seu 
format i nosaltres hi fem l’aportació de subvenció, en alguns casos amb més control i 
en altres amb menys. 

Com deia, alguns dels projectes que surten aquí fan programacions sensacionals, una 
cosa no treu l’altra; d’altres són més qüestionables. Però el fons de la qüestió és que 
ens trobem una vegada més que aquelles partides que podíem decidir des de l’Àrea 
de Cultura amb uns criteris objectivables, amb una programació diversa i amb una 
aposta clara i pública de cap a on va la cultura en aquesta ciutat, vostès les trossegen i 
ho donen únicament a agents privats i a sobre ho fan –perquè sí, ho fan així– traient 
diners que estaven inclosos en el pressupost per a la cultura als barris i per a la 
programació estable. 

Per això, nosaltres, malgrat ens pesi, avui votarem no a aquesta proposta. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I la senyora 
Roca… 
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Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Gràcies, alcaldessa. Bé, 
nosaltres en aquest punt ens abstindrem. Primer de tot voldria agrair al regidor Carles 
Ribas que ens va explicar molt bé el motiu d’aquests canvis i el motiu de per què hi 
havia aquesta modificació. 

Home, hi ha alguns d’aquests canvis que realment són interessants, i que els festivals 
tinguin noves necessitats i nous interessos realment és lloable. Per exemple, hi ha un 
d’aquests festivals, per exemple, doncs, que augmenta la partida perquè vol fer 
projectes educatius. Doncs, això, diguéssim que està bé. D’altra vol buscar nous 
públics, també està bé. Hi havia, per exemple, el festival Rumbesca. De fet, va ser en 
aquest mateix Ple que vàrem aprovar de donar tot el suport des de la ciutat a la rumba 
catalana, no? Per tant, tot això diguéssim que està bé que els festivals vagin buscant 
noves fórmules. 

Ara bé, clar, si els organitzadors dels festivals decideixen ells tot sols d’ampliar les 
activitats, modificar els projectes i, per tant, modificar les partides, això no vol dir que 
sempre l’Ajuntament els hagi de dir que sí, a tot se’ls hagi de dir amén, eh? Perquè, és 
clar, la quantitat que la ciutat dona o inverteix en els festivals és 1 milió d’euros, ens 
sembla ja molt considerable i pensem que en principi no caldria més. 

I a part, la idea aquesta que ja ha sortit i que hem anat repetint al llarg de tot aquest 
mandat que és la cultura de base, que per nosaltres és la més important, té la partida 
congelada i és precisament –precisament– els diners que hi havia guardats per a 
aquesta cultura de base als barris i per a aquestes programacions estables que a 
nosaltres ens semblen bàsiques, es treuen per donar a aquests festivals, no? No és 
aquest el nostre model i, per tant, nosaltres ens abstindrem. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I si de cas, com 
que s’ha parlat només de cultura, si vol el regidor fer una resposta… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre. Benvingut, 
senyor Pujols, en aquest consistori.  

Donant resposta una mica al que he anat agafant, perquè s’ha parlat a l’anterior punt i 
ara s’ha tornat a parlar –ho ha dit el senyor Salellas–, evidentment, aquest equip de 
govern ha canviat el model: ha intentat buscar un model on no hi hagués aquest sac 
de caràcter general, sinó que s’establissin partides nominatives a cadascun dels 
projectes que es volien dur a terme a cultura. I això és una política cultural clara i 
directa del que volem «primar» aquest equip de govern. Evidentment, el que hem de 
salvar és allò que ens diferencia, i això suposo que ho respecta igual que jo li respecto 
a vostè i a la resta de grups que poden no compartir un criteri o una política cultural 
determinada. A partir d’aquí, segur que en moltes coses ens trobarem i en moltes, 
moltes diferirem, però això és la gràcia que té la política i, al final, qui governa marca 
els seus objectius polítics en aquest sector. 
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El que ens sorprèn és que molta gent, sobretot la senyora Veray i fins i tot vostès, 
parla de l’eliminació de determinades partides. Li estava comentant fa un moment a la 
senyora Maria Mercè Roca que la partida de barris, que va ser una petició d’Esquerra 
Republicana i que vam tindre un debat en el seu moment de com fèiem la distribució 
en els diferents barris: Esquerra era partidari d’anar a un criteri una mica del procés 
participatiu, és a dir, dividir una quantitat per a cada un dels barris. Es va demostrar 
que realment no donava de si a tot allò que volia cada un dels barris per poder-ho 
invertir. I la focalització de la política va ser intentar procurar que la programació 
estable d’aquest equip de govern com també aquella que podria vindre d’un 
programador extern, doncs, anés enfocada a cada un dels barris. I això ho ha reiterat 
l’alcaldessa i ho he reiterat jo sempre. És a dir, seguint allò mateix que ha sortit del 
mapa cultural intentar diversificat en els barris tota l’activitat cultural. 

Un dels exemples el tenim –i ho recordava el representant del Partit Socialista, que ha 
parlat fa un moment–, és a dir, el Black Music Festival i, evidentment, també el que 
seria pròpiament A Capella, el que han intentat és aprofundir en determinats barris de 
la ciutat on… (sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps 
d’intervenció)  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, sí, té dos minuts… 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): …–bé, doncs, aquí em quedaré–, on no es 
desenvolupava l’activitat cultural i s’anava en aquest sentit. 

Bé, és que em queda molt a dir. 

La Rumbesca, ho van aprovar vostès en aquest Ple. A partir d’aquí, és una dotació 
pròpiament del que s’ha de fer. Igual que moltes altres coses que hi ha hagut aquí. 

Moltíssimes gràcies. És que no em dona temps material. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si els 
sembla, podríem passar a la votació de la 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, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals d’Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre 
membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i el vot en contra dels grups 
municipals CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, la modificació de crèdit pressupostari en les modalitats de 
transferència entre partides i crèdit extraordinari. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’EDUCACIÓ I ESPORTS 

13. Aprovació de la modificació dels estatuts de l'Organisme Autònom Local 
d'Educació Musical de Girona. 

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

A partir de la dissolució del Consorci de la Música Isaac Albèniz, l'Ajuntament de 
Girona, en sessió Plenària de data 29 de juliol de 1997, va aprovar la creació de 
l'Organisme Autònom Escola Municipal de Música per a la gestió directa del centre 
educatiu públic Escola Municipal de Música i de les activitats relacionades amb la 
creació i funcionament d'aquest centre. 

Aquest organisme autònom es va regir pels Estatuts aprovats en la mateixa sessió 
Plenària de la seva creació, el 29 de juliol de 1997, fins el 20 de juliol de 2005, data 
en què es va aprovar el canvi de denominació de l'organisme autònom i la 
modificació dels estatuts per a adequació a la Llei 57/2003 i noves necessitats de 
l'ens. 

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària del dia 16 de gener de 2012, va aprovar 
per majoria la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Local d'Educació 
Musical de Girona (OALEMG). L'aprovació definitiva de l'esmentada modificació es 
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va publicar al BOP núm. 67, de 4 d'abril de 2012 entrant en vigor el dia següent 
d'aquesta data de publicació. Aquesta darrera modificació es va dur a terme per 
ajustar el funcionament de l'Organisme Autònom Local d'Educació Musical de Girona 
a la nova estructura organitzativa de l'Ajuntament de Girona i la conveniència de 
revisar les funcions atribuïdes a la presidència de l'ens en relació a l'aprovació i 
adjudicació de contractes. 

Atès que, d'acord amb la nova Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, els 
Estatuts de l'OALEMG no detallen l'òrgan competent per a les contractacions. 

Atès que la composició del Consell Rector no s'ajusta a l'estructura actual de 
l'Ajuntament de Girona perquè no existeix la figura del Gerent. 

De conformitat amb els articles 13 h) i 35.1, que disposen que el Consell Rector té 
competències per proposar la modificació dels estatuts al ple de l'Ajuntament, 
atenent a les facultats de tutela que li corresponen. 

Vist l'acord del Consell Rector de l'OALEMG, aprovat en data 16 d'abril de 2018. 

Primer- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom 
d'Educació Musical de Girona, en els termes següents: 

1.1- Modificar els punts 9.g) i 13.m), referits als expedients de contractació, en el 
sentit d'establir les limitacions d'imports que cada òrgan té pel que fa a la 
contractació, d'acord amb el redactat següent: 

9. g) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació de fins a 100.000€ 

13. m) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació d'import superior a 
100.000€ 

S'adjunten estatus modificats. 

Segon.- Sotmetre aquestes modificacions a informació pública pel termini de trenta 
dies hàbils, mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al BOP, al DOGC, i al 
tauler d'edictes de la Corporació, per al seu examen i presentació d'al·legacions i 
suggeriments. S'entendran aprovades definitivament si durant aquest termini no es 
presenten al·legacions ni suggeriments. 

Tercer.- Les modificacions, una vegada aprovades definitivament entraran en vigència 
a partir del dia següent a la seva publicació íntegra al BOP. S'insertarà, també, una 
referència d'aquesta publicació al DOGC. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I passaríem, 
doncs, a la proposta d’acord número 13. Senyor secretari… 

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, el senyor 
Ribas… 

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. Carles Ribas i Gironès (CiU): Seré molt ràpid, alcaldessa. Bàsicament ja ho 
saben perquè van estar a la comissió pertinent, que els ho van explicar: bàsicament 
modificar els estatuts per uns imports i limitacions en tema de contractació. I sobretot 
em sembla que han rebut tots vostès una modificació de la modificació del que es 
portava envers els estatuts, que era el manteniment de la figura del gerent, però no 
perquè se sostenia en si aquesta figura, sinó per anar evitant canvis reiterats a tots els 
estatuts, perquè mai sabem què pot succeir en un futur en un canvi o opinions 
polítiques diverses de qui governi aquesta ciutat. 
I he acabat aquí, prou ràpid i amb temps. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, moltes gràcies. Evidentment, és una 
proposta de canvis dels canvis dels punts 9 i 13 dels estatuts d’aquest organisme, que 
van ser modificats el 2012, i, evidentment, necessàriament s’ha de fer ara pel tema de 
la nova llei de contracte públic del 2017. 

Ara bé, com a membre de l’organisme autònom que sóc, igualment que altres regidors 
d’aquí, crec que val la pena primer de tot agrair i posar en valor la feina que fan des de 
l’Escola Municipal de Música, tant sigui per la programació curricular del dia a dia com 
per les audicions que es fan en diversos moments a la ciutat o fins i tot fa un parell de 
setmanes a l’auditori, que va ser un èxit, l’Aprenents de solfa, amb diverses escoles. 
Ara d’aquí a uns dies hi haurà una formació per a mestres. I fins i tot, doncs, ja saben 
que hi ha dos projectes escolars, el Montsalvatge i l’Àgora, que són tot un èxit. 

Ara bé, un èxit però que té temes pendents com ara és –i d’això ja n’hem parlat , hi ha 
algun company que n’ha parlat i hi estem totalment a favor–, que és el tema de la 
tarificació de les quotes, que queda pendent. El posem al damunt de la taula. Però 
això no es fa. Sí que es fa, per exemple, amb les escoles bressol i amb els casals 
d’estiu, i ens quedaria pendent al nostre entendre que es fes amb l’Escola Municipal 
de Música. 

I d’altra banda, com vostès saben, estan en un edifici històric molt important que va fer 
Rafael Masó o que va reformar Rafel Masó el 1913, la Casa Ensesa i Farinera 
Montserrat, ja dic, molt adequat, però que té mancances: una, d’accessibilitat, no hi ha 
cap ascensor, i l’altra, doncs, a nivell de reforma, d’humitats, etcètera. 
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Per tant, a més a més, doncs, d’aquests canvis d’estatuts, proposem que es pugui 
augmentar les partides per solucionar aquests temes. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, recollint el que deia el company, 
en Quim, és cert que nosaltres en diverses ocasions hem fet, diguéssim, a les 
reunions pròpies d’aquest organisme propostes en relació amb la tarificació, però 
també d’altres. Tampoc avui volíem entrar en aquest tema, sinó que el que avui 
portem a votació és aquest canvi dels estatuts. I en qualsevol cas, nosaltres sí que 
volem fer una abstenció perquè, precisament, ha caigut aquest punt, el que nosaltres 
enteníem que tenia molt de sentit, i és que si no hi ha figura de gerent i tampoc ningú 
hi veu sentit que hi sigui, doncs, era el moment oportú, ja que es feia canvi d’estatuts, 
d’eliminar aquesta figura. 

Nosaltres per la nostra part entenem que és una figura que no hauria d’existir a 
l’Ajuntament i, per tant, no veiem cap problema que s’elimini aquest punt. En qualsevol 
cas, farem una abstenció en aquest sentit. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació. 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, la modificació dels estatuts de l’organisme autònom 
d’educació musical de Girona. 

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

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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 

14. Aprovar inicialment la modificació del Títol I "De la intervenció 
administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les ordenances d'edificació 
municipals 

Atès que amb l'aprovació 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 es modifica, entre  d'altres,  l'article 187 
del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d'agost, en el sentit d'incorporar al règim de comunicació prèvia un conjunt 
d'actuacions urbanístiques fins llavors subjectes a la prèvia obtenció de llicència 
urbanística. 

D'acord amb l'anterior, es fa necessària la modificació de l'actual Títol I "De la 
intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les vigents ordenances 
d'edificació municipals, aprovades per acord plenari de data 13 d'abril de 2015 (BOP 
núm. 82, de 29 d'abril de 2015), als efectes d'adequar aquestes a les exigències 
contingudes a la Llei 16/2015, de 21 de juliol. 

La modificació de l'actual Títol I de les ordenances d'edificació vigents té com a 
objectiu principal per tant, la seva adequació normativa a les exigències contingudes  
a  la  Llei  16/2015,  de  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica, al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei d'urbanisme i previsions fixades al Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre  protecció de la legalitat urbanística, i en 
el marc del procediment administratiu comú establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
i Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

D'acord amb l'establert a l'article 133 en relació a l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
relatiu a la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes amb 
rang de llei i reglaments, s'ha sotmès amb caràcter previ a l'elaboració de la 
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modificació de l'ordenança, una consulta pública pel termini de vint dies, mitjançant 
edicte publicat a la seu electrònica de l'administració municipal. 

Dins el termini concedit el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona 
(RE.2017052020) sol·licita la modificació dels articles 112.6 i 120.7 del vigent text 
refós de les ordenances d'edificació del municipi; petició que no ha procedit, per quan 
els articles respecte dels quals es sol·licita la seva  modificació  es troben inclosos en 
el Títol II. Condicions dels edificis (article 112.6) i al Títol III. Condicions dels serveis 
generals dels edificis (article 120.7), els quals no són objecte de revisió en el present 
expedient de modificació. 

Atès que d'acord amb els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, article 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i article 178 del 
Decret legislatiu 2/2003, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es regula 
el procediment per a l'elaboració i aprovació de les ordenances municipals, a 
l'empara de la potestat reglamentària que tenen atribuïda els ens locals. 

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

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

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

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

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

- DLEG 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

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

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

Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Títol I "De la intervenció 
administrativa en l'edificació i l'ús del sòl" de les vigents ordenances d'edificació 
municipals, aprovades per acord plenari de data 13 d'abril de 2015 (BOP núm.82, de 
29 d'abril de 2015), als efectes d'adequar aquestes a les exigències contingudes a la 
Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
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l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de 
l'activitat econòmica. 

Segon.- Sotmetre a informació pública l'expedient i el text modificat per un termini de 
trenta dies, comptats a partir de la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí 
Oficial de la Província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), 
a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis de la Corporació, 
als efectes de presentació de reclamacions i al·legacions, tot significant-se que, en el 
supòsit de no presentar-se'n, la modificació s'entendrà aprovada definitivament de 
conformitat amb el que determina l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local. 

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

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

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

Amb la present modificació, s’estableixen dos tipus d’actes subjectes a comunicació 
prèvia en comptes d’un com hi havia fins ara. Amb aquesta ampliació, s’augmenten els 
casos en què el ciutadà no s’haurà de sotmetre al més llarg i carregós procés 
administratiu dels actes subjectes a llicència urbanística. 

En resum, hi haurà un règim jurídic de comunicació prèvia. El tipus 1, que són aquelles 
actuacions que per la seva escassa entitat o dificultat tècnica no requereixen direcció 
facultativa ni la presentació de documentació tècnica o projecte. En aquest cas, només 
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s’haurà de presentar un pressupost, preferentment per part dels industrials que hagin 
d’efectuar el treball, amb partides de la mà d’obra, material i mitjans auxiliars 
necessaris per fer l’obra. Amb això ja n’hi haurà prou per poder començar, sempre que 
les obres s’ajustin al planejament vigent i a la normativa urbanística i sectorial 
d’aplicació. Les obres així sol·licitades s’hauran d’iniciar en el termini màxim de dos 
mesos i finalitzar-se en el termini de sis mesos. 

Els tipus 2 són aquelles obres no incloses dins els actes subjectes a llicències 
urbanístiques, però que atesa la seva complexitat requereixen direcció facultativa i/o 
presentació de documentació tècnica o projecte. En aquest cas, l’Ajuntament 
comunicarà al sol·licitant si ha aportat tota la documentació correctament o si manca 
aquesta documentació.  

Transcorregut un mes des de la presentació de la comunicació prèvia sense rebre cap 
notificació, ja s’estarà habilitat per iniciar les obres comunicades, sempre que aquestes 
resultin, com no podria ser d’una altra manera, conforme a planejament i a la 
normativa urbanística i sectorial d’aplicació. 

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

Respecte a les obres subjectes a llicència urbanística –perquè ens entenguem, les 
més grosses–, no hi ha massa diferència envers l’ordenança actual, però destacar que 
tenen el sentit positiu del silenci administratiu, sens perjudici del que estableixi la 
legislació aplicable sobre el procediment administratiu comú i sempre que no es 
contravingui amb el text refós de la Llei d’urbanisme o el planejament urbanístic. 

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

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

Amb aquestes modificacions, aquestes ordenances pretenen agilitzar més els tràmits 
administratius sense descuidar el control imprescindible que asseguri la disciplina 
urbanística, motiu pel qual s’haurà d’incrementar el nombre d’inspeccions. 
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Volem que la seva aprovació signifiqui un pas més cap a la simplificació de tràmits 
administratius i que ajudi a una més gran reactivació econòmica de la ciutat. Per tot 
això, confio en el seu vot favorable. 

Moltes gràcies.       

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres votarem que sí, 
regidor, però li hem de dir que no entenem la demora en l’aprovació inicial d’aquesta 
modificació, perquè segons la documentació que figura en l’expedient d’aquest punt, hi 
consta un decret d’Alcaldia que està signat del 30 maig del 2017 on ja es decretava 
precisament iniciar l’expedient per a l’aprovació d’aquesta modificació que avui, més 
d’un any després, es porta a aquest plenari. 

Sabem que amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, s’han de sotmetre a una 
consulta pública de vint dies totes les modificacions d’ordenances i textos normatius, la 
qual cosa endarrereix necessàriament l’aprovació dels canvis en els reglaments i en 
les ordenances. Però això no justifica la lentitud que han tingut en aquest cas. De fet, 
només s’ha de veure que les úniques al·legacions efectuades en el període de 
consulta pública estan presentades pel Gremi de Promotors… Ja? (Veus de fons.) Ah! 
Pel Gremi de Promotors i de Constructors d’edificis de Girona i estem parlant del 2 
d’agost del 2017. Al·legacions que van ser contestades el 18 de gener d’aquest any, i 
no és fins cinc mesos després quan es porta a aquest plenari la seva aprovació inicial, 
regidor. 

Per tant, com ja li he dit al principi, nosaltres votarem que sí, però, òbviament, ho 
farem per no demorar més, doncs, uns canvis que ja s’haurien d’haver executat no 
ara, regidor, fa tres anys, el 2015. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
farà una votació favorable a la proposta, però hem de ser crítics: la modificació és 
positiva i agilitzarà els tràmits relatius a les antigues llicències d’obres menors, que són 
les més nombroses. Aquí estem d’acord. Però arribem tard, tres anys tard. I tot i això, 
pensem que la mesura és insuficient: les sol·licituds de llicències d’obres majors no 
avancen com haurien d’avançar, aquest retard de tres anys té conseqüències, 
principalment econòmiques, per al ciutadà, per a l’Ajuntament i per als industrials, que 
majoritàriament són de zona i que viuen d’aquestes petites reformes. I que quan 
s’aprova el pressupost d’una comunitat de veïns volen començar i no han d’esperar de 
manera indefinida l’informe favorable de l’Ajuntament. 

En general, els tràmits s’han d’agilitzar, han de ser més ràpids. I en particular, 
nosaltres volíem fer un esment de tots els expedients relatius a les eliminacions de 
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barreres arquitectòniques que pensem o que considerem per consciència que hauríem 
d’informar de la forma més immediata possible. 

Per aquestes raons, nosaltres reiterem el vot favorable, a l’espera de possibles 
al·legacions per part de ciutadans, diferents gremis o de col·legis professionals. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Bé, moltes coses ja s’han dit. 
Nosaltres valorem que això serà un avenç respecte al que hi havia, ara bé, nosaltres 
recordem d’on surt aquesta ordenança i que va haver-hi un debat just abans que 
s’acabés la legislatura anterior en què es van aprovar no les modificacions, sinó 
l’ordenança en concret. I ja llavors vam explicar que crèiem que l’ordenança es 
quedava curta, es quedava curta en el fins a on podíem haver arribat, per exemple, en 
temes relacionat amb el medi ambient i tot el que és l’edificació i la construcció de la 
ciutat. 

Llavors, ja que havíem de modificar això, perquè ens ho marcava la llei, potser hagués 
sigut un bon moment per estudiar altres possibles modificacions en aquesta ordenança 
que ens haguessin permès ser una ciutat pionera en l’àmbit del medi ambient i 
elements de què parla aquesta ordenança. Per tant, nosaltres, i ja que a vegades fer 
aquests canvis són tan «farragosos» –i el senyor Alcalà sempre explicarà i estic 
convençut que després dirà que ho han fet tan ràpid com han pogut–, doncs, si havíem 
de fer-ho tan ràpid com podíem i ens hi hem estat més d’un any, potser era un bon 
moment per canviar altres elements, perquè, si no, quan ens hi vulguem posar, 
tornarem a trigar un any i mig i, llavors, haurem perdut l’oportunitat que teníem ara. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Primer, anunciar el vot 
favorable del Grup d’Esquerra - Mes, perquè creiem que modificar aquesta ordenança 
ajuda a la simplificació de les tramitacions que han de fer els ciutadans, sobretot en 
una massa de llicències d’obres que és molt gran, que és les obres menors i que 
actualment tenia uns retards molt importants en la tramitació que es feia per part de 
l’Ajuntament. 

I, després, en aquest tipus d’obres en el qual, doncs, el promotor o el propietari que vol 
fer unes obres de remodelació d’un habitatge o d’un local, etcètera, que quan es 
decideix li agradaria començar l’endemà, i en aquests moments havien d’esperar entre 
dos i tres mesos a partir del moment en què s’entrava la sol·licitud de llicència a 
l’Ajuntament. Facilitar això creiem que ajudarà molt a tots els ciutadans que volen fer 
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aquest tipus d’obres, i creiem que és important de cara a agilitzar els tràmits davant de 
l’Administració. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si vol 
intervenir? Endavant senyor Alcalà. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies. Breument. Agrair el posicionament 
favorable, però el que presentem avui precisament és la simplificació administrativa. 
Dir-li, senyor Salellas, que estem treballant dintre de la modificació de les ordenances 
–no li veig la cara, perquè l’interventor es va movent–, dir-li que estem treballant en la 
modificació de les ordenances que han de permetre, doncs, des de qüestions 
ambientals i constructives per tal que la ciutat pugui avançar en la línia una mica en el 
que estava dient vostè. Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta?  
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup Municipal 
CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’aprovació inicial de la 
modificació del títol primer de la intervenció administrativa en l’edificació i l’ús del sòl 
de les vigents ordenances d’edificació municipals. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 

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

PROPOSTES URGENTS 

COMISSIÓ INFORMATIVA D’HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

15. Resolució del recurs de reposició presentat per ACCENT SOCIAL SL, contra 
l'acord de ple de l'Ajuntament de 9 d'abril del 2018, referent a la imposició de 
penalitats per la comissió d'una infracció greu en l'execució del contracte de 
servei d'atenció domiciliària. 

Per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 14 de febrer de 2014 es va iniciar i 
aprovar l'expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convocar licitació del 
servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal. 

Per Decret de l'Alcaldia de data 20 de maig de 2014, convalidat pel Ple de la 
Corporació en sessió de 9 de juny de 2014, es va adjudicar l'esmentat contracte a 
favor de l'empresa "CLECE, S.A.", amb NIF núm. A80364243, amb un import màxim 
anual de nou-cents seixanta-quatre mil cinquanta-un euros amb noranta- dos cèntims 
(964.051,92.-€), IVA inclòs, dels quals 926.973,00.-€ corresponen a la base imposable 
i 37.073,92.-€ a l'IVA calculat amb un tipus del 4%. 

Amb els següents preus unitaris: 

- Servei d'Atencions Personals:15,57.-€ (IVA exclòs). IVA 4%: 0,62-€. Preu total: 
16,19.-€ 

- Servei d'Atenció a la Llar:12,69.-€ (IVA exclòs). IVA 4%: 0,51.-€. Preu total: 13,20.-€ 

Amb la següent previsió d'hores: 

50.000 hores anuals de prestació 

11.700 hores anuals del Servei d'Atenció de la Llar 

El contracte es va signar el dia 14 de juliol del 2014, amb una vigència de 2 anys a 
partir del dia 15 de juliol de 2014, podent-se prorrogar per dues anualitats  més, d'any 
en any, per mutu acord de les parts manifestat de forma expressa, fins a un màxim de 
4 anys. 
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Per acord del Ple de data 11 de juliol de 2016 es va prorrogar el servei pel període del 
15 de juliol i fins el 14 de juliol de 2017. 

Per acord de Ple de data 10 de juliol del 2017, i atès que des de l'Ajuntament s'estaven 
realitzant actuacions per estudiar una nova forma de gestió directa del servei diferent a 
la de la contractació de serveis i justifica no prorrogar novament el contracte, s'acorda 
requerir a CLECE S.A., amb NIF A80364243, perquè continués realitzant el servei 
d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal, en  el municipi de Girona, en els 
propis termes del contracte actual, des del dia 15 de juliol fins el 31 de desembre de 
2017, i com a màxim fins a 6 mesos, a l'empara del previst a l'apartat segona de la 
clàusula VII del Plec de condicions administratives particulars. 

Consta a l'expedient que mitjançant escriptura pública de data 14 de juliol del 2017, 
atorgada davant del notari de Barcelona, el Sr. Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, 
amb número de protocol 1913, CLECE SA, ha efectuat una escissió parcial per 
segregació de la branca d'activitat que compren els serveis socials en el territori de 
Catalunya, per ser aportades a la societat beneficiària ACCENT SOCIAL SL. 

Per acord de Ple d'11 de desembre del 2017 es va acordar considerar que la relació 
contractual mantinguda per l'Ajuntament amb "CLECE, S.A.", resulta configurada amb 
efectes a partir del dia 1 de novembre de 2017, per "ACCENT SOCIAL, S.L.", amb NIF 
núm. B-66808213, segons escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. 
Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, el dia 14 de juliol de 2017, com a resultat de 
l'escissió parcial practicada. 

Per acord de Ple de data 12 de febrer de 2018, i atès l'informe emès per la Cap de 
Secció de Serveis Especialitzats de 31 de gener del 2018 es va acordar: 

Primer.- INICIAR els tràmits per a la imposició d'una penalitat a l'empresa ACCENT 
SOCIAL SL., amb CIF B-66808213, prestatària del servei d'atenció domiciliària (SAD) 
per a persones i/o famílies amb dificultats de  desenvolupament o manca d'autonomia 
personal del municipi de Girona, valorada en 25.231,14 euros, en concepte d'infracció 
greu, per no haver-se assignat per part del mateix, la persona del coordinador/a 
tècnic/a al servei d'Atenció a Domicili, durant tot l'any 2017, assignació que era  
obligatòria,  d'acord amb els fets i fonaments exposats. 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l'empresa ACCENT  SOCIAL  SL., amb CIF 
B-66808213, prestatària del servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o 
famílies amb dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal del 
municipi de Girona, segons es deriva de l'acord de Ple de l'Ajuntament de data 12 de 
desembre del 2017, concedint-li el termini de 10 dies hàbils als efectes de donar-li 
audiència, amb trasllat de la proposta d'imposició de penalitats, per a que presenti les 
al·legacions que estimi oportunes respecte la mateixa. 

L'acord fou notificat a ACCENT SOCIAL SL, amb data 15 de febrer del 2018. 



96 
 

Amb data 28 de febrer del 2018 l'empresa ACCENT SOCIAL SL va presentar escrit 
per RE número 2018015070, mitjançant el qual formulava al·legacions contra la 
proposta del Ple de l'Ajuntament de data 12 de febrer del 2018. 

Per acord de Ple de 9 d'abril del 2018 es va acordar: 

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per ACCENT SOCIAL SL., amb 
CIF B-66808213, mitjançant RE. número 2018012988, de 21 de febrer de 2018. 

Segon.- IMPOSAR a l'empresa ACCENT SOCIAL SL., amb CIF B-66808213, 
prestatària del servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal del municipi de Girona, 
una penalitat valorada en 25.231,14 euros, en concepte d'infracció greu, per no haver-
se assignat per part de la mateixa, la persona del coordinador/a tècnic/a al servei 
d'Atenció a Domicili, durant tot l'any 2017, assignació que era obligatòria, d'acord amb 
els fets i fonaments exposats. 

Tercer.- L'import de les penalitzacions es deduirà de la factura, o en el seu defecte, de 
la garantia definitiva del contracte. 

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l'empresa ACCENT SOCIAL SL., a 
prestatària del servei d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb 
dificultats de desenvolupament o manca d'autonomia personal del municipi de Girona 

L'acord fou notificat mitjançant e-notum a ACCENT SOCIAL SL amb data 13 d'abril del 
2018. 

Amb data 11 de maig del 2018 ha tingut entrada al Registre General de l'Ajuntament, a 
través de la seu electrònica ( RE 2018035844) RECURS DE REPOSICIÓ contra 
l'acord de Ple de 9 d'abril del 2018. 

Concretament, el recurs de reposició versa sobre els següents: 

- En relació a la manca de lliurement de Còpia íntegra de l'expedient, quan 
aquesta fou sol·licitada mitjançant escrit de 16 de febrer del 2018. 

- Nul·litat de ple dret de la resolució impugnada. 

- En relació amb el contingut de la resolució pel què fa als fets ocorreguts 

- Respecte de la quantificació i tipificació de la sanció 

- Arxiu de l'expedient 

- Imposició de la sanció en el seu grau mínim ( petició subsidiària) 

Primera.- La recurrent al·lega que amb data 16 de febrer del 2018 va presentar  un 
escrit en el que se sol·licitava lliurement de còpia o vista de l'expedient relacionat amb 
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l'acord de Ple de l'Ajuntament de 12 de febrer del 2018 d'inici dels tràmits per a la 
imposició de penalitats a ACCENT SOCIAL SL. 

Qui subscriu el present informe es va basar en el RE. 2018012988 presentat per 
CLECE, SA (anterior contractista del Servei d'atenció a domicili prèviament a l'escissió 
parcial per segregació de la branca d'activitat que comprenien els serveis socials en el 
territori de Catalunya, i que foren aportades a la societat beneficiària ACCENT SOCIAL 
SL) el dia 21 de febrer del 2018, que en el seu apartat QUART, feia referència a que: 
"Subsidiàriament, sol·licitem que se'ns concedeixi tràmit de vista de manera urgent de 
l'expedient d'inici dels tràmits d'imposició de penalitats referit", per tant, al fer 
referència a l'expedient de penalitats, es va entendre que era a aquest escrit al que es 
referia ACCENT SOCIAL SL, en les al·legacions presentades per RE número  
2018015070, contra la proposta del Ple de l'Ajuntament de data 12 de febrer del 2018. 

Comprovat les entrades en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament, s'ha observat que el 
dia 16 de febrer del 2018, la representació d'ACCENT SOCIAL SL, efectivament va 
presentar escrit ( RE. 2018011775) en el que es sol·licitava lliurement de còpia o vista 
de l'expedient relacionat amb l'acord de Ple de l'Ajuntament de 12 de febrer del 2018 
d'inici dels tràmits per a la imposició de penalitats a ACCENT SOCIAL SL, aquest 
escrit no fou resolt, tot i la obligació de resoldre d'acord amb els fonaments que al·lega 
la recurrent. 

Ara bé, en quant a la nul·litat de ple dret que al·lega la recurrent de la resolució 
d'imposició de penalitats, i arxiu de les actuacions degut a la indefensió que s'ha 
generat a la mateixa per no haver tingut accés a l'expedient, cal tenir present,  que 
com ja es feia referència en la resolució d'imposició de penalitats, amb el contingut de 
l'acord de Ple de l'Ajuntament de data 12 de febrer del 2018, ja hi havia els elements  
suficients per poder impugnar la resolució (motiu pel que s'imposa la penalitat, 
penalitat imposada i quantificació de la mateixa).  Per tant  la indefensió que al·lega la 
recurrent no es produeix en el present cas, atès que el fet de tenir o no accés a 
l'expedient, no implicava disposar o no d'elements suficients per impugnar. 

A més cal tenir en compte que des del moment que la recurrent ha interposat recurs 
de reposició contra una resolució, i entra a analitzar els punts de la resolució de Ple de 
l'Ajuntament de 9 d'abril del 2018, ara no pot pretendre al·legar una indefensió que no 
s'ha produït, en aquesta línia hi ha diferent jurisprudència, entre elles la STS 16-11-
1999, en la que es declara que la  omissió del tràmit d'audiència no constitueix per sí 
mateixa causa de nul·litat de la resolució dictada mentre no es produeixi indefensió, i a 
aquests efectes no es produeix indefensió quan la part interessada té la possibilitat de 
defensar els seus drets en la via contenciosa administrativa, és a dir, l'omissió del 
tràmit d'audiència no comporta la retoracció de les actuacions per raons d'economia 
processal quan l'interessat pugui desplegar amb plenitud el seu dret de defensa en 
seu jurisdiccional. 

Segona.- Pel què fa als fets ocorreguts, ens remetem a l'informe tècnic emès  amb 
data 4 de juny del 2018, i que conclou que : "En conclusió, l'empresa no va complir 
amb el plec de prescripcions tècniques on s'estipulava que "Com a mínim l'estructura 
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tècnica del servei a Girona comptarà amb 1 professional, treballador/a social o similar, 
a jornada completa". I al plec de clàusules administratives particulars es senyalava 
com una de les obligacions de l'empresa "Assignar el personal necessari per a la 
prestació dels serveis objecte del contracte i cobrir els llocs de treball necessaris en 
cas d'absències per malaltia, sancions de l'empresa o baixes del personal, o per altres 
causes anàlogues". 

El plec de clàusules administratives particulars en la clàusula XVII.4 configura com a 
infracció greu: No prestar els serveis de la forma disposada en els Plecs reguladors de 
la contractació del servei i els concretats en l'oferta guanyadora de la licitació. 

Atès que l'empresa no va tenir contractada cap coordinadora tècnica en el període 
comprès entre el dia 1 de gener i el dia 21 de desembre de 2017, correspon aplicar 
una sanció per aquests 354 dies." 

En l'informe la tècnica declara que: "En l'escrit l'empresa informa que no està conforme 
amb la Resolució del Ple i, sobre els fets ocorreguts insisteix en que la cap de secció 
de Serveis Socials Especialitzats va donar el seu vist-i-plau a que  la coordinadora de 
gestió MJC estigués cobrint la vacant de  l'anterior coordinadora tècnica. I que aquesta 
treballadora va efectuar totes les funcions de coordinadora tècnica establertes en el 
Plec de clàusules de prescripcions tècniques. 

En l'informe de data 29 de març de 2018 de valoració de les al·legacions presentades 
(tràmit 57 d'aquest expedient), ja es va explicar que la cap de secció de Serveis 
Socials Especialitzats només va acceptar que la senyora MJC realitzés aquestes  
funcions,  assistida per la treballadora social que treballava com a coordinadora 
tècnica del SAD del Consell Comarcal de la Selva, contractada també per CLECE, des 
del dia 2 de març fins el 21 de març de 2017. I que altres funcions com la presentació 
de les TF en els domicilis i l'assignació dels serveis, les fes també la senyora MJC atès 
que eren imprescindibles per a  la realització del SAD, i mentre no es contractava una 
coordinadora tècnica. 

La coordinadora de gestió MJC va realitzar algunes de les funcions de coordinadora 
tècnica, de forma subsidiària, i sempre en el ben entès de què les realitzava per 
l'absència d'una coordinadora tècnica, i mentre no es contractava la professional 
adequada, segons el que exigia el Plec de clàusules de prescripcions tècniques. És un 
requisit de les bases la contractació d'una coordinadora tècnica, treballadora social o 
d'una altra disciplina similar, perquè  és aquest perfil professional el més indicat per a 
les funcions que ha de desenvolupar. És un lloc de treball imprescindible per al bon 
funcionament del servei i el fet de no disposar d'aquesta professional, 
independentment de com s'organitzés l'equip de gestió del SAD Girona d'Accent Social 
SL per a continuar prestant el servei, és un incompliment greu del contracte. 

Al plec de prescripcions tècniques ja s'estipulava que "Com a mínim l'estructura 
tècnica del servei a Girona comptarà amb 1 professional, treballador/a social o similar, 
a jornada completa". I al plec de clàusules administratives particulars es senyalava 
com una de les obligacions de l'empresa "Assignar el personal necessari per a la 
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prestació dels serveis objecte del contracte i cobrir els llocs de treball necessaris en 
cas d'absències per malaltia, sancions de l'empresa  o baixes del personal, o per altres 
causes anàlogues". 

Accent Social SL no va contractar una coordinadora tècnica des del dia 1 de gener fins 
el dia 21 de desembre de 2017, presentant aquesta professional al Servei d'Atenció a 
la Gent Gran i les Persones Dependents fins el dia 16 de gener de 2018." 

Tercera.- En relació amb la quantificació de la sanció i tipificació de la sanció, així com 
a la petició d'imposició de la sanció en grau mínim. 

La mercantil assenyala que cal especificar que el 21 de desembre del 2017 es va 
incorporar una coordinadora tècnica al servei, i consegüentment, no correspon aplicar 
la penalitat amb tota un anualitat i atendre a l'afirmació continguda en la resolució 
impugnada respecte que el primer contracte per part de la coordinadora tècnica amb 
els servei va ser el 16 de gener del 2018. La recurrent aporta a aquests efectes la 
còpia del contracte amb la persona encarregada de la coordinació tècnica amb data 
d'incorporació al servei el dia 21 de desembre  del 2018. 

Respecte d'aquesta al·legació, consta en l'informe emès per la Cap de secció de 
serveis socials especialitzats emès amb data 4 de juny del 2018 que " La recurrent en 
la quarta al·legació senyala que com el dia 21 de desembre de 2017 ja es va 
contractar una coordinadora tècnica, no correspon aplicar la penalitat amb tota  
l'anualitat.  Respecte  a  això,  stricto  sensu  l'empresa  te  raó  perquè malgrat que no 
es va presentar a l'Ajuntament fins el dia 16 de gener de 2018, és cert que contractada 
estava. Per aquest motiu, correspon limitar la sanció als 354 dies que no va tenir 
contractada aquesta professional. 

Si per tot l'any correspon una penalitat de 25.231,14 €, per cada dia correspondrien 
69,13 €. Així, a 354 dies correspon una sanció de 24.470,75 €". 

Pel que s'admetria l'al·legació de la recurrent referent a que la incorporació de  la 
coordinadora tècnica es va efectuar el dia 21 de desembre del 2017, i per tant, a partir 
d'aquella data no hi hauria incompliment. 

Per la resta de fets al·legats en quant a la quantificació, tipificació i proporcionalitat de 
la sanció ens remetem al resolt en l'acord de ple de l'Ajuntament de data 9 d'abril del 
2018. 

Per tot l'exposat, 

Vist que dins el termini d'un mes a comptar des de la notificació de la resolució del ple 
de l'Ajuntament de data 9 d'abril del 2018, s'ha interposat recurs de reposició per part 
d'ACCENT SOCIAL, SL, en els termes de l'article 124 de la llei 39/2017 de 
procediment administratiu comú de les administracions Públiques. 

Vist que el termini per dictar i notificar la resolució és d'un mes. 
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Vist l'informe tècnic, emès amb data 4 de juny del 2018 per la cap de secció de serveis 
socials especialitats i responsable del contracte, així com els demés fets i fonaments 
que consten en el present informe. 

Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ interposat per la 
representació d'ACCENT SOCIAL SL, contra l'acord de Ple de data 9 d'abril  del 2018, 
en el que es refereix a la quantificació de la sanció, concretament : 

Atès que l'empresa no va tenir contractada cap coordinadora tècnica en el període 
comprès entre el dia 1 de gener i el dia 21 de desembre de 2017, correspon aplicar 
una sanció per aquests 354 dies i no la quantitat que consta en l'acord de Ple de 
l'Ajuntament de 9 d'abril del 2019, que es referia a tot l'any  2017. 

En conseqüència i d'acord amb els fets i fonaments exposats, la penalitat a imposar en 
concepte d'infracció greu, per no haver-se assignat per part de l'empresa, la persona 
del coordinador/a tècnic/a al servei d'Atenció a Domicili, des d'1 de gener del 2017 fins 
a 21 de desembre del mateix any, serà de 24.470,75 € que corresponen a 354 dies 
d'absència de la coordinadora tècnica i no de 25.231,14 euros com es determinava a 
l'acord de ple de 9 d'abril del 2018. 

Segon .- NOTIFICAR la present resolució a l'empresa ACCENT SOCIAL SL. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara vindrien dues propostes 
d’urgència. Una primera, la que fa referència a Accent Social, que primer 
substanciarem la urgència. Senyora Planas… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous CiU): Perdoni. La urgència ve donada que és el Ple 
qui ha de resoldre el recurs de reposició, en aquest cas, és el mateix òrgan que va 
dictar la resolució. I, per tant, tenim un mes i no arribem al Ple següent. I és per això, 
tal com marca la Llei 39/2015, que ho hem de fer ara. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Doncs, votarem primer 
de tot la urgència. Vots a favor de la urgència? 

Moltes gràcies. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió del punt en l’ordre del dia és aprovada per 
unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
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Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara sí que substanciaríem el 
punt. 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, vostès ja saben 
que era l’empresa Accent Social qui prestava el servei d’atenció domiciliària per a 
persones i famílies amb dificultat en desenvolupament i manca d’autonomia personal. 
Aquesta empresa vàrem portar ja en el Ple del 9 d’abril que havia de tenir una 
coordinadora i no tenia aquesta coordinadora i, per tant, el que se li va posar és una 
penalitat, en aquest cas era de 25.231,14 euros, per no haver complert, per 
incompliment del contracte establert. 
L’11 de maig del 2018, ha tingut entrada en el registre d’aquí de l’Ajuntament de 
Girona el recurs de reposició contra aquest acord de ple i el qual…, bé, aquest recurs 
s’estima parcialment perquè nosaltres la penalitat la vàrem posar de l’1 de gener al 31 
de desembre i realment el dia 21 de desembre de l’any 2017 ells varen incorporar la 
nova coordinadora. Per tant, aquests dies fins a arribar a aquests deu dies, podríem dir 
que arriba al 31 de desembre, no haurien d’estar comptabilitzats a la penalitat que li 
vàrem posar. I, per tant, passem dels 25.231,14 als 24.470,75 euros. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres farem el mateix que 
en el plenari del 9 d’abril, en aquell moment ens vam pronunciar a favor de desestimar 
les al·legacions presentades per Accent Social i avui seguirem la mateixa línia; per 
tant, votarem a favor de la proposta que se’ns porta a aprovació. 
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Nosaltres entenem que ha quedat degudament acreditat, i així ho reconeix la mateixa 
empresa, que entre l’1 de gener i el 21 de desembre del 2017 no van contractar una 
coordinadora tècnica, com era la seva obligació. I en conseqüència, procedeix imposar 
la penalitat proposada, si bé limitada a 354 dies l’any que van incomplir l’esmentada 
obligació i no els 365 dies com es va acordar en el plenari anterior. 

Per tant, nosaltres votarem a favor. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres també donarem 
suport a aquesta proposta, però no me’n puc estar de dir que no és casual que 
l’empresa incorporés la coordinadora tècnica a finals del 2017 quan veien a venir, 
doncs, que el canvi de model de gestió efectivament es constatava o es materialitzava 
per més que l’empresa havia fet tots els esforços perquè no fos així. 

I de la mateixa manera que abans, doncs, he estat crítica amb alguns informes 
jurídics, haig de dir que en aquest cas, en el servei d’atenció a domicili, aquest és l’èxit 
compartit amb diferents àrees, tant d’Intervenció com de Secretaria, que van posar tots 
els esforços precisament per buscar un vestit jurídic i tècnic a la voluntat política de 
canviar el model de gestió. 

Per tant, jo crec que aquest, doncs, és el final d’una història d’èxit, més llarga del que 
haguéssim volgut, efectivament, i segur que algú ho dirà, però, en qualsevol cas, una 
història d’èxit. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ja estarà? 
Doncs, passem a la votació de la proposta.  

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat estimar parcialment el recurs de reposició interposat per la mercantil Accent 
Social contra l’acord de ple de data 9 d’abril de 2018. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.    
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
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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): Ara hi hauria la segona proposta 
d’urgència. Primer substanciarem la urgència. Senyora Planas… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, la urgència ve donada perquè hi ha una 
variació de les comissions informatives, passem de set comissions informatives a sis i, 
per tant, si no ho tenim aprovat abans del Ple següent, doncs, no podrien tenir lloc 
aquestes comissions informatives que presentem avui en aquesta proposta d’acord. I 
per això… 

(Comentaris de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No la tenen vostès? Un 
moment, si us plau, disculpin. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Tampoc la tenim. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Permetin-me que els expliqui, 
ho lamento si no els ha arribat. De fet, podem suspendre un moment per passar-los-la 
i si no… Els explico les dues opcions, perquè no té més misteri, però, si no, ho deixem 
estar i ja farem un ple extraordinari. No passa res. 

De fet, és per… (comentaris de fons) Escolti, és una cosa relativament senzilla, però 
que és important aprovar-la, perquè esdevé de les modificacions en la composició del 
Govern, i sobretot perquè en el proper Ple, si no modifiquem les comissions 
informatives, que és el que modifiquem, doncs, no podrem fer les comissions 
informatives per al proper Ple. La comissió informativa concretament d’aquesta nova 
àrea que es crea, que de fet és aquesta àrea que va dirigida a les persones, que inclou 
ciutadania, que és educació i esports, benestar social, que és serveis a les persones, 
etcètera, i cultura i joventut. És una gran àrea. És a dir, el que fem és crear aquesta 
àrea i acordar la comissió informativa. 

Jo si volen ho deixem estar, però haurem de convocar un ple extraordinari o si volen 
suspenem ara i els ho explico bé. Com vostès creguin, no importa, la setmana que ve 
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hauré de fer un ple extraordinari que no té més misteri que crear una comissió 
informativa. Però no tenim cap inconvenient, vull dir, no pensem pas discutir per això. 

Parem un momentet, un minut. Disculpi, senyor Salellas –disculpi, senyor Salellas–, ho 
discutim ara un momentet, si va bé a tothom ho fem i, si no, doncs, d’aquí a una 
setmana fem l’extraordinari i no hi ha més problema. 

Escoltin, no és per marxar, és un minut que jo m’aixeco i consulto amb vostès. Si us 
plau, no se me’n vagin. 

(Pausa.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si es volen 
incorporar als seients, comencem un altre cop la sessió. Si us plau… 

(Remor de veus.) 

Si us plau, volen recuperar els seients, comencem un altre cop la sessió. Si us plau, si 
us plau, es poden incorporar? Tothom se n’ha anat, però jo començaré. 

Tornem a donar inici, reprenem el Ple.  

Al final hem decidit que no substanciarem en aquest moment aquest punt i aquesta 
proposta i farem un ple extraordinari –no hi ha més problema, nosaltres hi estem 
totalment d’acord–, la setmana que ve per resoldre aquest punt. 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES 

16. Moció que presenta l'associació de Comissions Obreres en defensa a 
menys ràtios més qualitat. 

Que les problemàtiques dels tancaments d'aules a P3 i la sobresaturació a les aules 
de secundària són fruits de dues decisions polítiques preses durant la darrera 
dècada: 

La manca de planificació educativa per entomar la reducció demogràfica als primers 
anys d'escolarització i el gran increment a l'educació secundària, tant obligatòria com 
postobligatòria, deixant la decisió a les lleis del mercat. 

Les brutals retallades en els pressupostos destinats a l'educació, que han comportat 
deixar d'invertir a Catalunya prop de 3.700 milions d'euros en els darrers 6 anys, el 
que representa gairebé el pressupost sencer d'un any. (enllaç  al comunicat d'inici de 
curs 2017-18). 

Que el tancament d'aules de P3 suposen un fort impacte social, pedagògic i laboral 
als centres educatius del nostre municipi. 
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Que la reducció del nombre d'alumnes de les aules dels centres educatius han  de 
servir per millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i per ajudar 
a implementar una veritable  escola inclusiva. 

Que el nombre d'alumnes per persona educador als menjadors escolars és excessiu 
i impedeix l'atenció educativa d'excel·lència que es vol aportar en  aquest espai. 

Per tot el que s'ha exposat, i d'acord amb el què s'estableix al Reglament Municipal, 
presenta al Ple Municipal la següent proposta de Moció: 

El Ple Municipal de Girona, en defensa de la qualitat educativa del sistema català, 
sol·licita als grups parlamentaris catalans, 

Primer.- Que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de 
reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent. Així, a 
les noves aules d'infantil i primària, el màxim nombre d'alumnes haurà de ser de 20, a 
les de secundària obligatòria 25 i a les de postobligatòria, 30, amb tots els 
desdoblaments necessaris per garantir la qualitat i la seguretat.  Pel primer cicle de 
l'educació infantil també s'ha de produir una reducció de la ràtio, en la línia de les 
recomanacions europees, fins a aconseguir 6, 9 i 15 alumnes  per nivell. Igualment, 
el nombre d'alumnes a les aules dels Centres d'Educació Especial i als diferents 
Serveis d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives específiques, s'ha de reduir 
respecte dels actuals. 

Segon. -Que no es produeixi el tancament d'aules de P3 al nostre municipi. 

Tercer. -Que es limiti el nombre d'alumnes per educadora en funció del cicle escolar 
per als menjadors escolars. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Per tant, ara ja aniríem a les 
mocions, en aquest cas mocions d’entitats ciutadanes. La primera és la que porta el 
número 16. És una moció que presenta l’associació de Comissions Obreres…, bé, 
l’associació; el sindicat –aquí tenia l’associació–, en defensa de menys ràtios més 
qualitat.  

I farà la defensa d’aquesta proposta, la senyora Almudena González –i tant que sí, ja 
pot venir cap aquí– a qui li dono la benvinguda. Ens agrada que les entitats participin 
en el nostre Ple i que ens facin les propostes que creguin convenients. 

Un moment, si us plau, senyora Pujola.  

Senyora Almudena, ja sap vostè que ara tindrà cinc minuts amb tranquil·litat per 
explicar, doncs, tota la seva proposta, després, podrà seure tranquil·lament, serà el 
torn dels diferents grups municipals per reflexionar sobre la proposta que vostès han 
fet, encara vostè tindrà un altre torn per poder respondre si vol o fer alguna reflexió 
que vostè cregui convenient del que li haguem dit nosaltres, i finalment, podrà tornar al 
lloc i nosaltres votarem. 
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Per tant, molt benvinguda de nou. 

I disculpin. Senyora Pujola, volia dir alguna cosa referent a això? 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí. Hi havia una altra proposta urgent, tinc entès, hi 
ha una moció que hem presentat tots els grups de l’oposició. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, disculpi, senyora Pujola, les 
mocions urgents van al final. Serà el punt 22 de l’ordre del dia. 

Per tant, moltes gràcies, senyora Almudena, benvinguda, i endavant. 

Sra. Almudena González (en representació de la Federació d’Educació de 
Comissions Obreres): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom.  

En nom de la Federació d’Educació de Comissions Obreres, vinc a defensar, presentar 
aquesta moció que proposa una baixada de ràtios als centres educatius. És una moció 
molt concreta que proposa mesures molt concretes. 

La contextualitzem en una època en la qual venim d’uns anys en els quals hem patit 
una important retallada d’inversió educativa: prop de 3.700 milions d’euros –aviat s’ha 
dit– en els últims sis anys, l’equivalent pràcticament al pressupost educatiu d’un any. I 
també ho contextualitzem en una manca de planificació educativa tenint en compte 
l’evolució demogràfica dels alumnes. 

Davant d’aquesta situació, ens hem trobat que actualment tenim un tancament de 
grups de P3 i una sobresaturació d’alumnat en els grups de primer d’ESO. Però ara 
considerem que estem en una gran oportunitat per revertir aquesta situació, perquè la 
davallada demogràfica dels alumnes o dels infants en els primers anys d’escolarització 
permet avançar cap a una baixada de ràtios, que suposaria una millor atenció 
educativa, especialment important si pensem que estem a les portes del 
desenvolupament o de la implementació de l’escola inclusiva a Catalunya. 

Demanem no només una baixada de ràtios als espais educatius lectius, sinó també a 
un altre espai educatiu molt important que és el menjador. Per tant, a les ràtios dels 
monitors/monitores del servei de menjador. 

Per tot això, presentem la següent moció, que com he dit és molt concreta, llegiré els 
tres punts. 

«Demanem al Ple municipal de Girona, en defensa de la qualitat educativa del sistema 
català, que sol·liciti als grups parlamentaris catalans: 

»1. Que de forma immediata elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les 
ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent. Així, a les noves 
aules d’infantil i primària el màxim nombre d’alumnes hauria de ser de vint, a les de 
secundària obligatòria, vint-i-cinc, i a la de postobligatòria, trenta, amb els 
desdoblaments necessaris per garantir qualitat i seguretat. També al primer cicle 
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d’educació infantil s’ha de produir la reducció de ràtios en la línia de les recomanacions 
europees, fins a aconseguir sis, nou i quinze alumnes. Igualment, a les aules dels 
centres d’educació especial i de serveis d’atenció a l’alumnat amb necessitats 
educatives especials. 

»Demanem també que el Ple municipal de Girona sol·liciti als grups parlamentaris 
catalans que no es produeixi el tancament d’aules de P3 al nostre municipi. I que es 
limiti el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar als menjadors 
escolars.» 

Gràcies. 

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

Prèviament a les intervencions de cadascú… Ara entendran perquè li dono la 
paraula…  

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. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. No, la senyora 
Almudena i jo vam parlar per telèfon a petició de tots els grups que vam estar a la 
Junta de Portaveus per incloure, si s’hi han fixat, la lectura que ha fet és incloure una 
petita frase inicial que és requerir als grups parlamentaris que conformen el Parlament 
de Catalunya per dur a terme les modificacions legislatives que plantejava. 
Evidentment, la senyora Almudena no té pràctica en el que és el tema del Ple, i sí, 
senyor secretari, era per fer-li referència que s’hauria d’incloure davant de cada un 
dels punts que ha fet referència, punt primer i punt segon, esmena oral d’incloure, 
perquè ho entengui és justament el redactat de l’últim paràgraf de la part expositiva 
que diu: «En defensa de la qualitat educativa del sistema català, es sol·licita als grups 
parlamentaris catalans…» I, després, ja començaria cada punt primer i segon. 
D’acord? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, entesos, ho ha entès 
tothom? Perfecte. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Perdonin. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora 
González. Ja pot prendre seient. 

Senyora Veray… 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Agafant el fil del 
que el senyor Ribas ara deia, i efectivament a la Junta de Portaveus ens suscitava 
aquesta moció aquest petit dallò dient que l’Ajuntament no teníem capacitat per fer allò 
que es demanava. Doncs, agraeixo que s’hagi inclòs això de demanar als grups 
parlamentaris, però crec que haguéssim anat més ràpid dient que «instem el Govern 
de la Generalitat a». Perquè, al cap i a la fi, és qui ho haurà de fer. Els grups 
parlamentaris està molt bé, però qui haurà de prendre aquestes decisions i plasmar-ho 
en uns pressupostos serà el mateix Govern de la Generalitat. 

Jo vull agrair la intervenció feta per la representant de Comissions Obreres i la moció 
presentada, que compartim, efectivament, doncs, la mala planificació que hi ha hagut 
per part del Departament d’Educació. Crec que aquest tema l’hem parlat en més d’una 
ocasió en aquest plenari. De fet, tots els portaveus vam fins i tot arribar a tenir una 
reunió amb el representant del Departament d’Educació a les comarques gironines per 
tal de plantejar-li tots aquells dubtes que teníem en relació amb les planificacions i a tot 
el que estava succeint en aquests termes. I, per tant, a aquesta moció nosaltres hi 
donarem suport. 

És evident que en algun dels punts potser arribem tard, perquè coneixíem fa pocs dies 
que es tanca P3 al col·legi Cassià Costal, i per tant, un dels punts que demana que no 
se’n tanqui cap, bé, doncs, el Departament ja ha anunciat que se’n tanca una. 
Efectivament, sabem per declaracions als mitjans de comunicació que l’alcaldessa s’hi 
oposa, però a part d’oposar-s’hi, el que hauria de fer és treballar perquè no es tanqui. I 
més ella que representa el partit que governa en aquests moments Catalunya i que, a 
més, forma part d’aquests grups parlamentaris que aquí diem que instarem a fer 
algunes coses, no? Per tant, més enllà de queixar-se, el que s’ha de fer és actuar. 

I, efectivament, en tot el que demanen hi estem d’acord, però també hem de ser 
conscients que allò que es demana vol pressupost. I, per tant, que el caldrà també és 
que es reverteixi el que ha passat fins ara –vostè hi ha fet referència i ha donat les 
dades–, les retallades constants, i que es reverteixi i hi hagi més inversió i més 
pressupost a destinar en aquest tema com és l’educació. 

Jo sincerament he de dir que estic poc esperançada quan la primera decisió del nou 
Govern del senyor Torra és donar 20 milions d’euros a TV3 i no preocupar-se de 
l’educació. 

Per tant, nosaltres hi donarem suport, però li he de dir que confio poc que el Govern 
del senyor Torra hi faci alguna cosa. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, gràcies per la 
presentació d’aquesta moció. 
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Miri, nosaltres sempre hem defensat un sistema educatiu públic, universal i sobretot de 
qualitat. 

Crec que indiscutiblement la millora de resultats es produeix quan més recursos hi ha 
per persona. Però, per altra banda, també hem d’entendre que els recursos no són 
infinits. Sí hi ha una cosa previsible en circumstàncies normals, és la dedicació de 
recursos amb una previsió amb un mínim de dos anys, i a més, tenint en compte que 
les variables demogràfiques no passen del tot al no-res en aquest període de temps. 

Si veiem els nous naixements, la residència de les famílies i la ubicació de les escoles 
per proximitat, té sentit pensar que la planificació és possible treballant amb vint-i-
quatre o amb trenta-sis mesos d’antelació. Avui vivim en una societat que està 
connectada i on fer projeccions de les places dels col·legis, els alumnes potencials i la 
dedicació dels professionals no ha de ser quelcom difícil. 

Tenim recomanacions també de la Unió Europea, que prova d’homogeneïtzar les 
condicions a les escoles, però amb la realitat de cada territori, i aquesta realitat és la 
que s’ha d’analitzar amb el ritme d’adaptació real que té. 

Els recursos disponibles, òbviament, són els que són, i nosaltres hem aconseguit en 
aquests darrers pressupostos incrementar les partides destinades i, òbviament, 
seguim treballant per un increment addicional. 

Creiem que és important treballar en escenaris realistes per no crear falses 
expectatives. I la millora de les condicions dels alumnes i els professionals, creiem que 
és fonamental, però és igual d’important treballar amb horitzons viables. 

Dit això, des del meu grup, creiem i entenem que aquesta moció s’emmarca en la 
nostra realitat i que, per tant, aquest és el moment. I, per tant, nosaltres donarem 
suport a la moció. 

Gràcies.  

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. I moltes gràcies, senyora 
Almudena González, que ara ja vostè és experimentada aquí, perquè ja ha vingut 
altres vegades. 

Bé, més que tot agrair-li, doncs, que faci aquesta proposta, perquè, evidentment, la 
despesa en educació a Catalunya està molt per sota de la mitjana de la Unió Europea. 
Els últims anys, com vostè deia, hi ha hagut una davallada del 20 per cent de les 
partides pressupostàries, amb una inversió més o menys del 3,6 per cent del PIB 
davant del 5,2 de mitjana de la Unió Europea.  

No només des de Comissions Obreres, sinó des del MUCE, que ja saben que és el 
Moviment Unitari de la Comunitat Educativa, i d’altres instàncies han denunciat 
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aquestes retallades, els barracons o la manca de previsió, com és el cas, per exemple, 
de les comarques gironines últimament amb la immediata incorporació de professorat 
a secundària sense formació.  

Malgrat tot, patim una mala salut de ferro, que diuen, gràcies en bona part a la 
comunitat educativa. 

Ens cal fer una aposta decidida, com deia vostè, per l’educació, i més tenint en compte 
que hi ha un gran índex d’abandonament escolar prematur, hi ha segregació escolar –
com hem parlat altres vegades–, mals resultats acadèmics o descompensacions 
formatives, sigui per places i accessibilitat a les escoles bressol o manca de places 
d’FP. I ens alegrem que el Govern de la Generalitat estigui disposat a repensar el tema 
de la dotació per a les escoles bressol. 

Tots els estudis i recerques relacionats amb la qualitat i el desenvolupament òptim dels 
infants es refereixen a les ràtios i a la grandària del grup com a variables fonamentals 
en l’etapa infantil zero-sis, no debades a aquesta edat els infants requereixen una 
atenció especialment individualitzada. 

Vostè aquí ens fa una proposta de vint-i-cinc i vint i trenta, però creiem… Evidentment, 
és una orientació, però creiem, per exemple, que la campanya de la Fapac, de la 
Federació de Pares, que demana de vint-i-cinc a vint per als de P3, que aquest seria 
un primer pas, és una mesura que va en aquest sentit i que no faria més que atendre 
les diverses resolucions formulades per la Comissió d’Ensenyament del Parlament i 
les recomanacions del síndic. Hi ha una correlació directa entre una menor ràtio 
d’alumnes per aula i el rendiment, com deia abans, i també hi ha una major satisfacció 
professional del professorat, un ensenyament més individualitzat amb atenció a les 
necessitats de l’alumnat, afavoreix la implicació familiar i millora la interacció professor-
alumne. 

Moltes gràcies.  

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. 
Moltes gràcies, Almudena, sempre està bé que ens porteu aquests debats al Ple, per 
tant, gràcies per fer-ho. 

Evidentment, nosaltres hi votarem a favor. Estem completament d’acord en l’exposició 
–manca de planificació, retallades, evidentment, és el que ens trobem i el que ens hem 
trobat– i també, evidentment, en els punts d’acord, que bàsicament passen per reduir 
ràtios. 

Evidentment, i amb l’esmena que heu fet encara més clar, aquestes propostes que feu 
són desitjables per a tot Catalunya, però jo sí que volia fer un esment concret al cas de 
Girona, que és el cas que ens ocupa en aquest Ple. 
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A nivell d’infantil i primària, com ja s’ha dit, el curs vinent hem de lamentar un 
tancament d’un grup de P3. En aquest sentit, sí que agraïm les gestions que l’altre dia, 
doncs, ens va explicar l’alcaldessa en el CEM amb relació a demanar que no es faci 
efectiu aquest tancament. Però em sembla i temem que arribem tard. Aquestes 
gestions, jo crec que arriben tard.    

I és que deixin-me explicar que aquesta informació d’aquest tancament de grup de P3 
tant l’Almudena com jo, com molts dels que som aquí al Ple, doncs, fa temps que el 
coneixem –fa temps que el coneixem–, perquè a la comissió de planificació del CEM fa 
temps que se’ns va informar. Aleshores, no voldria dir que em vaig sentir sola, però sí 
que molts dels que avui estan traient aquest tema sobre la taula no van estar –no van 
estar– reclamant i exigint que no es produís aquest tancament, no hi van ser. I, llavors, 
ara ens trobem que aquest tancament ja és efectiu i serà molt difícil revertir-ho. Jo 
hagués agraït que ja llavors en aquell moment quan s’estava planificant l’oferta 
educativa i es va anunciar aquest tancament, doncs, hi haguéssim sigut tots defensant 
aquesta escola, ho hagués agraït, perquè ara em sembla que ja anem tard. 

Dit això, evidentment que calia aprofitar és perquè aquesta reducció de la demanda, 
que és el que justifica Ensenyament per reduir…, per tancar aquest grup de P3, 
hagués revertit en comptes de en un tancament d’un grup en una reducció de ràtios, 
que és el que estem demanant en aquesta moció. I és el que hem comentat 
moltíssimes vegades en el Consell d’Educació Municipal. 

A nivell de secundària passa tot el contrari, ara tenim un boom de la demanda i aquest 
boom està mal resolt: tenim saturació a les aules… S’ha resolt, diguéssim, amb 
saturació a les aules, amb aules provisionals, amb barracons, s’ha resolt amb bonys 
en diferents moments. I, en canvi, el que nosaltres estem demanant és solucions 
definitives que permetin que quan es redueixi aquesta demanda, doncs, es puguin 
també reduir les ràtios. Això és el que entenc en la línia que va la moció i del que 
nosaltres també, doncs, hem defensat. Per tant, absolutament d’acord i, evidentment, 
hi votarem a favor. 

No voldria acabar, de totes maneres, i sentint els discursos d’algunes de les portaveus 
que m’han precedit, de dir que defensar l’escola a Catalunya es fa defensant, 
evidentment, una baixada de ràtios, però també deixant que els mestres i les 
professionals d’educació treballin en pau, com demanava la comunitat educativa 
aquest cap de setmana. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, 
agrair, com no podria ser d’una altra manera, als companys de comissions obreres, 
representats per l’Almudena, la presentació d’aquesta moció, que la trobem 
absolutament rellevant. 
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Molts cops hem llegit o escoltat que el nostre sistema educatiu s’ha d’emmirallar en el 
model de les escoles del nord d’Europa com, per exemple, Finlàndia, on els resultats 
de les proves PISA donen un nivell de superació extraordinàriament alt. I com a 
docents, com és el meu cas, se’ns ha demanat i a les administracions educatives que 
calia canviar les nostres metodologies d’ensenyament aprenentatge fent-les semblants 
a les dels nostres companys d’aquests països, per tal que els resultats d’aquestes 
proves externes d’avaluació s’acostessin a l’excel·lència, tal com succeeix en aquests 
països. Però el que no se’ns ha explicat des de l’Administració és que, per exemple, a 
Finlàndia la ràtio de les escoles fins a sis anys és de catorze alumnes/grup màxim, que 
a primària la ràtio és de vint alumnes/grup màxim i que a secundària aquesta ràtio 
baixa a quinze alumnes en escoles de complexitat o a vint alumnes com a màxim en 
escoles on no hi ha gaire complexitat acadèmica. Això no se’ns ha dit mai. 

I és que en el tema educatiu hi ha una premissa que està absolutament comprovada: 
que com més propera sigui la relació docent entre professor i alumne més efectiu és 
l’aprenentatge. 

Estem construint un nou país i en aquest nou país el principal valor, sens dubte –sens 
dubte– és la seva gent i la formació d’aquesta. Cal que entenguin que la inversió en 
l’educació dels nostres infants és la millor proposta de futur que podem fer i que cal 
que en aquest tema no esmercem estalvis i esmercem el màxim de recursos 
possibles. Per això, no podem estar més d’acord en aquesta moció. Cal que apostem 
fermament per l’educació, cal que sigui de quanta més qualitat possible i això passa –
com diu la moció– per reduir les ràtios, especialment en edats primerenques, la qual 
cosa comportaria el no tancament de cursos de P3 com, a tall d’exemple, i aquí s’ha 
esmentat, pretén el Departament d’Ensenyament en un grup escolar de la nostra 
ciutat, concretament el Cassià Costal. 

I, evidentment, adaptar el concepte d’educació al segle XXI cal anar pensant que 
l’educació, no solament la formal o academicista, sinó la no formal, i que, per tant, cal 
entendre que no abraça únicament el període escolar reglat, sinó que són les vint-i-
quatre hores del dia les que estem formant en temes educatius. I que, per tant, en 
aquest cas, el menjador escolar és un espai educatiu més on els infants gràcies al 
treball dels monitors i educadors entendran la importància d’una alimentació sana i 
equilibrada per a la seva vida. 

Per tant, per no reiterar-me, com no podria ser d’una altra manera, votarem 
favorablement a la moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Moltíssimes gràcies, 
Almudena, i sobretot per la paciència en el tema de les reflexions que li vam fer arribar 
a través del que va sortir a la Junta de Portaveus. 
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Per manifestar el vot favorable a aquesta moció i, evidentment, compartir tot i 
cadascun dels criteris que posen de manifest la necessitat que les ràtios a nivell 
d’escola es redueixin al màxim possible per fomentar una millor educació en el sentit 
més ampli del tema, quan entenem l’escola –i aquí agafo les paraules del senyor 
Albertí–, no només en el que és la matèria de classe, sinó també en l’espai pròpiament 
de menjador. 

És una necessitat que ja es va posar evident el 2008 i el 2009, on el Consell Municipal 
d’Educació i l’Ajuntament de Girona ja van fer els requeriments pertinents en el seu 
moment per intentar reduir el màxim possible aquestes ràtios. La sorpresa –i aquí 
evidentment entenc la vehemència de la senyora Laia Pèlach en el moment 
d’expressar-ho– és quan l’any 2017-2018 la Generalitat en aquell moment ja no 
permet adoptar aquest ritme decreixent que s’estava sol·licitant i que s’estava posant 
en pràctica almenys a la ciutat de Girona i el limita, tot i que les inspeccions estaven 
donant, evidentment, uns altres resultats i unes altres necessitats. 

A partir d’aquí, ens trobem el 2018-2019 que només s’admeten decreixements 
puntuals en situació realment de centres complexos, però, evidentment, això no 
soluciona el que avui s’està plantejant aquí. Quan s’ha introduït –i així ho manifestava 
Comissions Obreres a la seva redacció i faig referència al que ha dit la senyora 
Concepció Veray de per què es demana que siguin els grups parlamentaris– és 
perquè bàsicament s’està demanant una iniciativa legislativa. Això cal tenir-ho present. 
És a dir, no només és un requeriment pròpiament, o podria ser un requeriment 
pròpiament al Govern; el que s’està defensant aquí, el que planteja Comissions 
Obreres és una iniciativa de caràcter legislatiu, és a dir, una normativa que reguli 
aquesta situació que, evidentment, no ha de ser necessàriament lineal, sinó atenent 
les particularitats de cada centre i les necessitats.  

Ho deien fa un moment alguns portaveus, a nivell d’infantil i primària estaria resolt per 
una qüestió demogràfica ara aquest problema, i el problema ens el trobem greu a 
secundària, que, evidentment, aquí sí, doncs, que hi ha un volum molt elevat i, 
evidentment, hem de prendre alguna decisió al respecte i amb urgència, com s’estava 
dient fa un moment aquí. 

Per tant, el nostre vot serà favorable. 

Moltíssimes gràcies.       

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltíssimes gràcies. Doncs, si 
vols fer alguna reflexió, senyora González… 

Sra. Almudena González: Clar, reprenent les últimes paraules, el que no es planifica 
s’ha de fer d’urgència, que és precisament el contrari del que nosaltres estem intentant 
preveure de cara al futur, començant pel present que és ja. I ja sabem que estem a 
l’alçada del curs que estem, que la preinscripció s’ha acabat i en som plenament 
conscients, però no volem perdre ni un minut ni un dia més per no intentar anar 
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avançant cap a una planificació molt més rigorosa i possible per millorar l’educació 
catalana. 

S’ha comentat en algun moment que, clar, es requereix pressupost i en som 
conscients, i tant, però com que, bé, com bé ha comentat ara mateix, el que estem 
demanant és que hi hagi la normativa, evidentment després reclamarem els 
pressupostos, però comencem, ho tornem a dir, comencem. De fet, quan preparàvem 
aquesta moció –és que ja fa temps que hem preparat aquesta moció–, el govern 
encara no estava i nosaltres dèiem: «Bé, comencem pel que podem, podem fer 
normativa? Doncs la reclamem.» I evidentment reclamarem després uns pressupostos 
adients per portar-la a terme. 

D’altra banda, la ràtio que demanem tampoc és la ideal, ens agradaria demanar unes 
ràtios més baixes, però com que també som conscients que és millor demanar el 
possible que l’impossible, demanem això perquè és totalment possible i especialment 
seria possible ja, si es volgués, per no tancar els grups de P3 de cara al curs vinent. 
Les aules hi són, la plantilla hi és, només cal voluntat política, voluntat de tots els grups 
parlamentaris i del govern, en definitiva, també per fer-ho, podrien. 

Bé, penso que bàsicament és el que volia dir i no sé si vindré més vegades, però 
segurament, si no vinc jo, vindran altres companys de Comissions Obreres a reclamar 
moltes més coses de cara a reclamar l’educació de Catalunya. 

Gràcies. 

(Aplaudiments.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, moltes gràcies. Si els 
sembla, doncs, passaríem a la votació de la moció.  

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta l’associació de Comissions Obreres en defensa de 
«a menys ràtios, més qualitat». 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
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. 
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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. 
 
 

MOCIONS: 

17. Moció que presenta el Grup Municipal de PSC-PM sobre la Xarxa d'Impulsors 
als municipis de la Garantia Juvenil. 

La Garantia Juvenil és un projecte impulsat i cofinançat per la Unió Europea amb 
l'objectiu de garantir que les persones joves que no treballen ni estudien tinguin 
l'oportunitat de rebre una oferta d'ocupació de qualitat, educació contínua, formació 
com a aprenents o un període de pràctiques laborals. La finalitat d'aquest programa és 
reduir l'atur juvenil i aconseguir un canvi estructural de les condicions d'accés dels 
joves a l'ocupació a través de mesures concretes de l'àmbit del treball, la formació i 
l'emprenedoria. 

A Catalunya, aquesta iniciativa s'ha desplegat a través del Servei d'Ocupació de 
Catalunya arran de l'Ordre EMO/381/2014, de 22 de desembre, per la qual s'aproven 
les bases reguladores de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i s'obre la convocatòria anticipada per a 
l'any 2015, modificada per l'Ordre TSF/177/2016, de 22 de juny. 

Segons la informació de la Generalitat de Catalunya, les darreres contractacions de 
personal tècnic que forma part de la Xarxa d'impulsors del Programa de Garantia 
Juvenil en virtut de la Resolució TSF/1823/2017, de 13 de juliol, per la qual s'obre la 
convocatòria per a l'any 2017 de les subvencions destinades a la Xarxa d'impulsors del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com les pròrrogues de les 
contractacions efectuades en les diferents convocatòries, són a jornada completa i 
finalitzen el 30 de juny de 2018. 

A diferència d'altres anys, aquest 2018 no s'han publicat les convocatòries públiques 
per a sol·licitar la continuïtat dels diversos impulsors comarcals de la Garantia Juvenil. 
Arran de les cartes adreçades per diversos Consells Comarcals a la directora del 
Servei d'Ocupació de Catalunya, s'ha confirmat que no es preveu renovar aquesta 
figura i que es pretenen dur a terme altres tipus de polítiques d'intervenció directa 
sobre les persones joves que en cap cas s'han descrit ni especificat. 
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La figura dels impulsors de la Garantia Juvenil és fonamental per seguir treballant amb 
el col·lectiu de joves. La pèrdua d'aquesta figura pot comprometre la incorporació dels 
joves al mercat de treball. Els impulsors i les impulsores han posat en marxa unes 
polítiques d'orientació en temes laborals i formatius que anteriorment no existien; que 
han aconseguit obrir una porta d'accés als i les joves al mercat del treball i realitzar un 
servei d'acompanyament més proper del que el Servei d'Ocupació de Catalunya pot 
fer. 

A la nostra ciutat, aquest programa havia contribuït a disminuir el percentatge d' 
aturats menors de 20 anys de manera molt notable durant el 2017 (disminució de 5 
punts en el percentatge d'atur juvenil, molt per sobre de la resta de franges d'edat) i a 
més ho feia entre aquells joves amb més dificultats d'inserció laboral. L'any 2017 varen 
participar en els diferents programes de Garantia Juvenil un total de 231 joves 
(Integrals, joves per l'ocupació, Fem ocupació per joves, Singulars i Contractes en 
pràctiques), entre els quals, varen destacar les 48 places destinades al projecte 
d'inserció laboral vinculat al flamenc i la rumba catalana que ha obtingut un èxit 
notable a Girona, tant des d'un punt de vista cultural com ocupacional. 

A més, arran de la gestió feta per part dels governs de l'Estat i de la Generalitat de 
Catalunya, respecte al retorn previ de fins a 42 milions d'euros del programa europeu 
de Garantia Juvenil (d'un total de 75 milions d'euros destinats), circumstància que 
evidencia que s'abdica de la rendibilitat social del 56% dels fons europeus assignats, 
fa més que evident la necessitat de mantenir i créixer en aquelles accions que 
combaten la realitat d'atur entre els joves. 

En aquest sentit, i segons la Comissió Europea, malgrat el retard generalitzat a tot 
l'Estat en la certificació de la programació prevista per la Garantia Juvenil, encara 
s'està a temps de cobrar la totalitat de l'assignació conforme se certifiquin les activitats 
subvencionables. Això és possible i raonable si es manté i s'amplia la figura d'Impulsor 
associada a les mateixes entitats on han estat aquests últims anys. 

Atès que aquest programa, es finança a través del fons europeu establert al Pla 
Operatiu del Fons Social Europeo 2014-2020, vigent en l'actualitat i que de fet, la 
xarxa de garantia juvenil també es nodria de les aportacions extraordinàries dels estats 
membres. 

Atès que el programa de garantia juvenil s'ha realitzat amb la col·laboració de les 
organitzacions empresarials i sindicals, així com amb diferents entitats i associacions 
del sector industrial i productiu de Girona. 

Per aquests motius, el Partit dels Socialistes de Catalunya presenta els següents 
acords per a la seva aprovació en aquest ple: 

Primer.-Instar el Govern de la Generalitat a prorrogar, a través del Servei Públic 
d'Ocupació de Catalunya i de la Direcció General de Joventut, la Xarxa d'Impulsors del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya durant el transcurs del Programa de 
Garantia Juvenil (2014-2020). 
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Segon.-Instar el Govern de la Generalitat a destinar els recursos necessaris i suficients 
a polítiques d'intervenció directa sobre les persones joves, degut a què la Xarxa 
d'Impulsors no té sentit si no hi ha una cartera de serveis i uns recursos a oferir als i 
les joves. 

Tercer.-Continuar la implantació dels espais de treball transversal i coordinat entre el 
Servei Municipal d'Ocupació i la Secció de Joventut iniciat a l'Espai Jove Güell, a la 
resta d'espais joves de la ciutat. 

Quart. Mantenir l'execució pressupostària dels recursos previstos a polítiques 
d'ocupació juvenil (Pressupost 2018), de tal manera que si disminueixen els recursos 
destinats a cofinançament es puguin destinar a programes propis. 

Cinquè.-Notificar aquest acord a la Taula d'Indústria, empresa i ocupació i al Consell 
de Cohesió i Serveis Socials perquè les entitats representades aportin la seva 
col·laboració en el manteniment de les accions de garantia juvenil que s'efectuaven a 
la nostra ciutat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a les mocions 
dels grups municipals, en què en darrer lloc hi hauria aquesta urgent que ha estat 
presentada com a urgència, si és que s’aprova la urgència. Per tant, la moció que 
porta el número 17, en aquest cas és substanciada pel Grup Municipal del PSC i ho 
substanciarà la senyora Elisabeth Riera. 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): 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Presentem una moció 
per demanar la pròrroga de la xarxa d’impulsors de garantia juvenil. Com ja saben, la 
garantia juvenil és un projecte impulsat per la Unió Europea i cofinançat amb l’objectiu 
de lluitar amb la taxa d’atur juvenil. Són programes destinats a joves que ni treballen ni 
estudien i els donen l’oportunitat de fer formació continuada, de formació com a 
aprenents, de fer pràctiques, etcètera, amb la finalitat de tenir una oferta d’ocupació de 
qualitat. 
A Catalunya l’èxit d’aquests programes de garantia juvenil creiem que és en part pel 
desplegament de la xarxa d’impulsors d’aquest programa. Aquesta xarxa es va crear el 
2014 i ha estat donant suport als joves que entraven en aquests programes fent difusió 
dels programes i donant un suport individualitzat, cosa que ha donat nivells d’èxit 
elevats. Concretament, en el cas de Girona, gràcies a aquest programa s’ha pogut 
disminuir en cinc punts la taxa d’atur juvenil entre els menors de vint anys. En aquests 
programes van participar-hi a la ciutat de Girona un total de 231 joves en diferents 
programes integrals: Joves per l’ocupació, Fem ocupació per a joves, Singulars i altres 
tipus com contractes de pràctiques. També gràcies a tota aquesta xarxa d’impulsors, 
que el que han estat fent és difonent entre els joves, posant en contacte els joves amb 
les entitats, amb les empreses, amb altres organitzacions perquè tinguessin la 
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informació de primera mà, el que s’ha aconseguit és que cada vegada hi hagi més 
joves inscrits en els programes de garantia juvenil. Per exemple, l’any 2016 hi havia al 
voltant d’uns 1.000 joves inscrits i l’any 2017 havíem aconseguit que hi haguessin més 
de..., bé, 2.334 joves inscrits en aquests programes. 

Bé, ara en l’actualitat estem preocupats perquè, segons la informació de la Generalitat, 
els contractes dels impulsors finalitzen el 30 de juny i no hi ha cap convocatòria que 
hagi dit de seguir amb aquest programa i que doni una continuïtat a la feina que han 
estat fent els impulsors. La directora del SOC va confirmar als diferents consells 
comarcals i municipis que hi van presentar la seva preocupació que, bé, que aquests 
programes havien acabat i que estaven pendents de fer altres polítiques d’intervenció, 
però que fins ara de moment no sabem massa cap a on aniran i en què consistiran, i 
nosaltres creiem que un programa d’èxit i que ha donat resultats tan bons, doncs 
valdria la pena de mantenir-lo. Aquest programa està finançat amb el pla operatiu del 
Fons social europeu, que té una vigència del 2014 fins al 2020 i, per tant, creiem que 
es podia prorrogar aquest programa fins al 2020 per donar-li l’impuls que requereix. 

Creiem que a Girona és important aquest programa, ja que malgrat que hem dit que 
havien baixat les taxes d’atur juvenil, en l’últim informe del mercat de treball fet a finals 
de 2016 encara es veu que l’atur entre les persones joves és molt elevat, estem en 
taxes del 13 per cent en la població general i, en canvi, en la població de setze a vint-i-
nou anys, l’atur està al voltant del 21 per cent, o sigui encara tenim força, força feina a 
fer. 

I és per aquest motiu que demanem a tots els grups municipals que ens votin a favor 
d’aquesta moció per demanar al Govern de la Generalitat de prorrogar aquesta xarxa 
d’impulsors del programa de la garantia juvenil fins al 2020 i destinar els recursos 
necessaris i suficients a les polítiques d’intervenció directes sobre les persones joves i, 
aquí Girona, concretament, de seguir amb la implantació dels espais de treball 
transversals que s’han començat a treballar de coordinar entre el Servei Municipal 
d’Ocupació i la secció de Joventut. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres donarem 
suport a aquesta moció. La senyora Riera quan explicava..., ella ha fet referència, a 
més jo crec que a l’exposició de motius queda prou clar, però jo crec que sí que..., fer 
o insistir amb un tema i que és un programa d’èxit. I he de dir que la veritat és que 
conèixer la decisió de la Generalitat en aquest cas de renunciar a aquest programa 
que tant èxit ha portat ja, i les dades a la ciutat de Girona ho avalen, que la taxa d’atur 
juvenil ha baixat, però també cal seguir treballant perquè baixi encara més, perquè no 
podem donar per bona un 21 per cent –i la senyora Riera ho deia– de taxa de 
persones joves entre setze i vint-i-nou anys. Per tant, no creiem que aquest sigui 
excusa per dir que es renuncia a aquest programa. Un programa que, com saben, és 
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d’àmbit estatal, que el Govern de l’Estat el porta a terme a través de les comunitats 
autònomes i, per tant, si una comunitat autònoma i en aquest cas sembla ser que 
Catalunya hi renuncia, doncs és impossible poder-lo desenvolupar en aquell territori. 
Un programa d’èxit, a més, que no ha anat sol, sinó que ha anat envoltat d’altres 
mesures addicionals per reforçar-lo i perquè el propi programa de garantia juvenil 
tingui més èxit, un èxit que amb dades a nivell de tot Espanya, els inscrits en aquest 
programa de garantia juvenil del 2017 respecte al 2016 ha sigut un 128 per cent més. 

Per tant, jo crec que totes les dades que tenim demostren que és un programa d’èxit, 
que no entenem per què ara es vol renunciar a Catalunya sobre aquest programa, quin 
és aquest nou model de garantia juvenil o que no sabem quin nom li donaran per 
ajudar a l’ocupació de les persones joves. També, com deia, hi ha mesures 
addicionals que van relacionades amb aquest programa com pot ser el bo de garantia 
juvenil o el contracte de formació i aprenentatge, que van vinculats a ser demandants 
de garantia juvenil i, per tant, en aquest sentit a Catalunya aquestes persones no se’n 
podran beneficiar perquè si no estan inscrits en la garantia juvenil, perquè no volem o 
no creiem ara a Catalunya en aquest programa, tampoc es podran beneficiar de 
l’ajuda de 430 euros amb un màxim de divuit mesos que se’ls sumaria al seu salari a 
aquelles persones que tinguin aquest contracte de formació i aprenentatge, que vol dir 
que treballen i fan formació alhora. I altres mesures, com dic, addicionals que van al 
voltant de la garantia juvenil. 

Per tant, evidentment jo crec que el més important és que aquest programa es 
mantingui per part del Govern de la Generalitat i evidentment, que això és, jo crec, el 
més important del que demana la moció del Partit Socialista, i evidentment que si no 
es mantingués, doncs aquí a Girona mantinguessin com a mínim el pressupost que 
destinem a ajudar els joves a buscar feina. Per tant, per tot l’expressat, nosaltres 
donarem suport a la moció. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres creiem que 
l’existència de línies de crèdit o de subvencions europees no han de ser motiu per 
buscar mai justificacions a despeses o a programes. Crec que si analitzem les 
preocupacions més greus que tenim els espanyols, veiem que l’atur és el més 
important des de fa anys. Si tenim certes eines de formació i millora dels col·lectius 
que pitjor ho passen, no acabem d’entendre com no hi ha un marc únic i general 
d’actuació, perquè la gestió de recursos creiem que ha de ser responsable i la no 
concreció de plans que poden millorar la situació dels nostres joves quan existeixen 
recursos és directament una irresponsabilitat. Podem entendre que es canviïn certs 
criteris, però sempre buscant les millores de les condicions o vies alternatives, però no 
entenem de cap manera que no s’informi els diferents agents respecte a les mesures o 
respecte a les dotacions (...) de gran impacte. 
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Nosaltres creiem en polítiques que, per altra banda, creïn ocupació, fomentin la 
formació i el reciclatge i a més a més, dotin d’eines els col·lectius desafavorits com 
demostren les nostres iniciatives i acords tant al Parlament de Catalunya com al 
Congrés dels Diputats. Nosaltres entenem que mentre no hi hagi un alternativa viable i 
solvent no es pot passar a un escenari diferent i que, per tant, és obvi i és essencial 
que es demani la pròrroga de la xarxa d’impulsors del programa de garantia juvenil i a 
destinar els recursos necessaris per a poder portar-lo a terme. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Sí, la senyora 
Costa... 

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Benvingut, senyor Pujols, que no hi és, menys mal que l’he saludat a fora. (Riu.) Abans 
volia fer una prèvia a la senyora Veray, que tampoc hi és, que..., quin èxit, tu! (Riu.) 
No, només volia dir que porto molts anys al SOC i que de vegades el Fons social ha 
enviat menys diners a Espanya precisament perquè hi han hagut comunitats 
autònomes que no s’han gastat els diners i, per tant, van reduint i precisament no és 
aquesta, la nostra, la catalana, la que no s’ha gastat els diners, vull dir que no 
culpabilitzem tan ràpidament. 

Bé, el programa de garantia juvenil a Catalunya, impulsat pel Govern de la Generalitat, 
presenta tot un seguit de mesures adreçades als diferents col·lectius que componen 
l’atur juvenil i se suma a la potenciació de polítiques i al desplegament d’actuacions 
ocupacionals i per al jovent que estaven portant-se a terme. El Govern de la 
Generalitat aposta i proposa treballar la garantia juvenil transversalment i en xarxa 
amb la participació dels agents socials, de les entitats juvenils i dels ens locals i en 
coordinació entre els diferents departaments de la Generalitat. En aquest marc i per 
poder complir amb l’objectiu marcat, es considera necessari disposar d’una xarxa 
territorial que, propera a les persones joves, pugui impulsar durant tot el període el 
desenvolupament del programa, especialment el que consisteix a informar i 
acompanyar amb el seu accés al mateix les persones joves. 

L’any 2015 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va crear la figura del tècnic 
impulsor com a element transversal de dinamització del programa operatiu d’ocupació 
juvenil. Així per a un primer període de 2015 al 17 s’ha determinat promoure la xarxa 
d’impulsors en els nuclis del territori on hi ha més població en aquesta franja d’edat, on 
personal tècnic pugui donar l’atenció adequada al col·lectiu, i aquí s’adreça el 
programa. Ara ens arriben notícies que no hi haurà més convocatòries de subvencions 
destinades a la xarxa d’impulsors, que no es renova i, per tant, la de 2017 hauria estat 
la darrera. Ara estan a punt d’acabar els programes ja a finals de maig, bé, ja s’han 
acabat. No sabem si és que s’han assolit els objectius i cal mirar cap a uns nous o si 
estem en un impàs temporal per les circumstàncies polítiques i econòmiques que amb 
l’aplicació fins ara de l’article 155 per part del Govern de l’Estat espanyol amb el suport 
de Ciutadans i del PSOE, amb l’empresonament de la consellera de Treball, Afers 
Socials i Família, i a més a més hi afegim que tenim un nou govern català, no podem 
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avançar de moment quins canvis poden haver-hi en les polítiques actives d’ocupació i 
també desconeixem quin serà a partir d’ara el model del Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. Amb tot cal mantenir l’execució pressupostària de recursos previstos a 
polítiques d’ocupació juvenil i sempre tenint en compte les entitats socials i locals que 
treballen dia a dia amb aquest col·lectiu. Malgrat el context d’incertesa actual, no 
podem desatendre les necessitats de la població, i menys de les joves i, per tant, el 
nostre vot serà favorable a aquesta moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres som 
plenament coneixedors que el desplegament a Catalunya de la garantia juvenil 
impulsat des del Servei d’Ocupació de Catalunya amb el suport de la Direcció General 
de Joventut i també altres departaments com Justícia, Ensenyament, etcètera, i amb la 
col·laboració dels ens locals, el tercer sector social i els agents socials ha donat lloc a 
un model propi d’intervenció que s’ha traduït en una reducció de l’atur juvenil i també 
ha aconseguit un canvi estructural de les condicions d’accés dels joves a l’ocupació. 
Som també coneixedors que el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Direcció General 
de Joventut valoren molt positivament la tasca desplegada pels impulsors i impulsores 
des de les oficines joves de la xarxa nacional d’emancipació juvenil i des d’arreu del 
territori, doncs han estat un element clau no només per potenciar la descripció dels 
joves a la garantia juvenil, sinó també per potenciar l’orientació, acompanyament i la 
derivació de les persones joves als programes de garantia juvenil amb una atenció 
personalitzada així com teixir complicitats i protocols conjunts de treball amb els 
diferents agents del territori. 

No obstant, hem tingut notícies i hem conegut que el Servei d’Ocupació de Catalunya i 
la Direcció General de Joventut han estat treballant des de fa temps per poder donar 
sortida a una nova figura tècnica que pugui estar present al llarg del territori, no tant 
centrada en la difusió de la garantia juvenil i en la inscripció, sinó en esdevenir 
referents de les persones joves i construir un vincle que permeti fer l’atenció i 
acompanyament als joves des d’una perspectiva integral: educació, treball, salut, 
etcètera. Una figura que treballi teixint xarxa amb el territori, detectant oportunitats i 
serveis per als joves, especialment en l’àmbit educatiu i laboral des de les diferents 
àrees i administracions, partint que l’existència d’aquest referent per a molts joves serà 
un instrument cabdal per prevenir la vulnerabilitat, actuar front a l’abandonament 
prematur i l’atur juvenil, i s’està treballant en la definició de quines seran les funcions i 
tasques concretes d’aquesta nova figura i la seva distribució al territori. I que, un cop 
definida aquesta figura, s’està treballant perquè es llanci una nova convocatòria de 
cares a la tardor de 2018 per donar cobertura a aquesta nova figura arreu del territori. 

Per això, com vaig tenir un seguit de comunicacions amb la regidora Eli Riera, 
demanàvem que es canviés el primer punt d’acord que demanava això de prorrogar. 
Tots sabem que la pròrroga no és possible, no és possible prorrogar, però sí que és 
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veritat que tenim de cercar alguna solució alternativa per no deixar sense efecte la 
figura d’aquest impulsor al llarg d’aquests mesos que queden fins a la tardor. Per això 
nosaltres, un cop analitzats pros i contres, donarem suport a aquesta moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. L’Ajuntament de Girona ha 
apostat de fa molts anys per les polítiques d’orientació laborals i formatives per a 
joves, vam començar amb les escoles taller i després de molts anys va venir el 
«Suma’t», el 2010, i més tard el «Joves per l’ocupació», el 2012. Aquests dos van 
subscriure l’escola taller amb una conceptualització molt més moderna del món de 
l’ocupació, la formació professionalitzadora i les subvencions i ajuts a la contractació. 
En aquest sentit hem participat en polítiques actives d’ocupació específiques per a 
joves des de 2010 amb les cases d’ofici i treball als barris fins ara. I s’hi han dedicat, 
en aquests vuit anys, quasi 7 milions d’euros. A part d’això, hem destinat de 
pressupost ordinari municipal des del 2013 amb els 600.000 euros del Girona Actua i 
en els tres darrers exercicis pressupostaris, una partida de 100.000 euros del Pla 
Actua Joves Desocupats. 

D’acord amb l’enquesta del mercat de treball, aquesta última, la que vàrem presentar 
fa un parell de mesos, es detecta que la problemàtica de l’atur juvenil està molt 
focalitzat en un col·lectiu molt concret i en determinats barris de la ciutat. És per això 
que estem acabant de concretar mesures i actuacions molt dirigides i molt focalitzades 
a fer front a aquests col·lectius. De fet, de 2009 fins al 2015 ha baixat substancialment 
l’atur entre joves i especialment entre joves de vint-i-cinc a vint-i-nou anys, que hem 
passat d’un 16,25 per cent el 2009 a un 8,77 per cent, el 2015, i s’han anat mantenint 
fins ara. 

Cal tenir present que aquest 2018, tot i que l’atur s’ha reduït en tots els trams d’edat, el 
percentatge de joves aturats ha disminuït respecte dels majors de quaranta anys. Hem 
passat d’un 19,91 per cent dels setze als vint-i-nou anys a un 57,24 per cent amb els 
majors de quaranta anys. És per això que estem estudiant també accions molt directes 
amb programes propis per incidir directament en aquests dos col·lectius: els joves i els 
majors de quaranta anys. Els joves, com deia abans, pels col·lectius molt més 
concrets i també per determinats barris. No direm que no, evidentment, a la moció que 
vostès ens presenten davant d’aquestes pròrrogues de la garantia juvenil i d’altres 
recursos que ens presenten en aquesta moció. És per això que la nostra serà una 
abstenció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs senyora 
Riera, si vol fer una reflexió final... 
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Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC): Gràcies. Bé, agrair a tots els grups municipals 
que ens donen suport a la moció el seu vot positiu. Comentar-li a la senyora Ester 
Costa que la gravetat en què es va trobar el Govern de Catalunya i el 155 no tenia res 
a veure amb la decisió de la directora del Servei Públic d’Ocupació, responia als 
consells comarcals que li havien demanat la continuïtat dient que era un canvi de 
política, que finalitzava i ja està, sense cap referència a res més. 

Respecte al senyor Pere Albertí, també agrair el vot positiu i dir que el programa 
aquest del Fons social europeu és un programa que dura fins al 2020 i que s’han de 
buscar aquestes alternatives de si es pot allargar aquesta xarxa d’impulsors o alguna 
figura similar. 

I respecte a les polítiques d’ocupació que impulsa l’Ajuntament, doncs evidentment 
s’han d’impulsar en diferents franges d’edat i incidint en l’atur jove, que és les dades 
que jo vaig veure, estàvem al 21 per cent a l’informe del mercat del treball de 2017, 
són les dades que estan publicades a la web de l’Ajuntament. I respecte a l’intentar 
polítiques actives, doncs l’any passat es van dedicar 4 milions d’euros a polítiques 
actives d’ocupació enfront 2.700.000, que em sembla que es dediquen únicament a 
aquest any. 

Gràcies. 

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

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

18. Moció que presenta ERC-MES per abaratir el cost de l'aplicatiu dels 
pressupostos participats. 

El cost de l'aplicatiu informàtic per a la votació dels pressupostos participats d'enguany 
és de 24.200€. Tot i ser una xifra menor que la d'exercicis anteriors, continua essent 
força alta. De fet, sembla paradoxal que el cost de la votació sigui similar a la dotació 
pressupostària de la qual disposa tot un barri per a realitzar els projectes escollits, com 
seria el cas de Mas Catofa (30.141,29€), Mas Ramada (30.141,29€) o Germans Sàbat 
(32.967,03€). 

Aquests 24.200€ també resulten excessius quan es posen en contrast amb el nombre 
de persones que efectivament participen en el procés. Si aquest any votés el mateix 
nombre de persones que l'any passat podríem dir que el cost de cada vot és de 7,14€, 
resultat de dividir el cost de l'aplicatiu entre el nombre efectiu de participants (3.391). 

Per aquests motius, pensem que l’Ajuntament podria cercar maneres per tal d'abaratir 
el cost de l'aplicatiu informàtic dels pressupostos participats. Concretament, el nostre 
grup ha vingut insistint en la possibilitat de posar en marxa un programari de codi lliure. 
Una altra via seria explorar la possibilitat de mancomunar el servei de votació 
electrònica dels processos participatius que es realitzin a la ciutat amb altres municipis. 

Sense anar més lluny, l’Ajuntament de Salt preguntarà als seus veïns i veïnes sobre la 
conveniència de batejar un espai de la vila amb el nom "1 d'octubre", i ho farà a través 
de la plataforma "Decidim", una experiència en línia que ja funciona a la ciutat de 
Barcelona. En aquest sentit, s'ha creat una xarxa de pobles i ciutats catalanes que fan 
ús d'aquesta plataforma, i a més, permet compartir coneixements entre elles. Per tots 
aquests motius, proposem al Plenari els següents ACORDS: 

Primer. Que l’Ajuntament prengui el compromís polític de cercar vies d'abaratiment del 
cost de l'aplicatiu de votació electrònica dels pressupostos participats. 

Segon. Que l’Ajuntament explori la possibilitat d'instaurar un programari de codi lliure, 
així com de mancomunar el servei de votació electrònica amb altres municipis. 
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Tercer. Que l’Ajuntament estudiï la viabilitat d'incorporar gradualment programes de 
codi lliure en el sistema informàtic del Consistori, més enllà de l'aplicatiu dels 
pressupostos participats. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs passaríem a la moció 
número 18, en aquest cas és presentada per Esquerra-MES, respecte a abaratir el 
cost de l’aplicatiu dels pressupostos participats i ho substanciarà el senyor Terés. 
Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, m’agradaria 
contextualitzar aquesta moció en el marc del procés de pressupostos participatius que 
duu a terme aquest Ajuntament des de fa uns anys. Crec que val la pena recordar 
breument, ni que sigui fer-ho d’aquesta manera, l’origen d’aquest procediment, és una 
figura de participació ciutadana que va proposar, si no recordo malament, crec que és 
així segur, vaja, la Mesa d’entitats per la participació i que a instàncies, doncs, d’un 
debat que va haver-hi en aquest plenari en l’anterior mandat es va incorporar això, 
com una figura de participació ciutadana que tenia com a objectiu aportar, donar 
transparència a la figura dels pressupostos que normalment és una eina molt important 
per al funcionament de la ciutat des del punt de vista de l’Ajuntament, des del punt de 
vista municipal. Però que, en canvi, que a la ciutadania li quedava molt allunyada 
perquè evidentment hi han un reguitzell de partides, és un funcionament bastant tècnic 
i, per tant, malgrat tenir molta importància per aquest funcionament ordinari de la 
ciutat, en ell, en el pressupost s’hi veuen reflectides les partides i, per tant, la 
importància que tenen les diferents polítiques, la ciutadania ho desconeix en gran 
mesura, no sap per exemple que el 96 per cent del pressupost pràcticament està 
compromès –94 per cent–, perdó, i que hi ha un 6 per cent que es dedica a inversions 
i, per tant, a vegades quan saben aquestes xifres se sorprenen perquè diuen: «I com 
pot ser que estigui pràcticament tot compromès amb capítol 1, capítol 2 i capítol 4 i 
que, en canvi, per a inversions només ens quedi un 6 per cent?» 
Bé, l’objectiu de la participació ciutadana en aquesta matèria era posar llum i, per tant, 
els pressupostos participatius tenien aquest objectiu. Jo crec que podem reconèixer 
que després d’aquests anys de funcionament hem de ser crítics, hem de ser crítics 
perquè tots volem que això millori, tots ens sentim jo crec que satisfets que s’hagi 
implementat la mesura, però, en canvi, no de la forma com s’ha fet, sobretot a la llum 
dels resultats a nivell de participació i d’aconseguir els objectius aquests inicials que 
plantejava. Les audiències públiques amb relació als pressupostos, que eren l’altra 
eina que havien de complementar la dels pressupostos participatius, tampoc s’han..., 
només s’han dut a la pràctica una vegada i va ser a posteriori de l’aprovació del 
pressupost i era una eina complementària per acabar d’explicar la part del pressupost 
que no passa evidentment pel procés de pressupostos participats. 
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El que portem avui a la moció és una anècdota, si vostès volen, en aquest debat, però 
és una anècdota simptomàtica és una anècdota simptomàtica perquè, com deia, el 
model actual que tenim ens sembla que, per exemple, fomenta competència entre 
veïns, que dissuadeix de la participació en alguns casos fins i tot perquè hi ha 
propostes..., i aquest any torna a passar, doncs, hi ha propostes de determinats barris 
que són complementàries i, per tant, que la votació no té sentit perquè es poden 
efectuar totes les propostes que hi han en un barri, per exemple, i a més a més, per 
exemple, tampoc permet els projectes de ciutat, sinó que només d’aquells que són 
sectorials per barri. 

Amb relació a tot això finalment es va aprovar una moció que intentava..., que va 
presentar el Grup de la CUP i que nosaltres vam votar-hi a favor, que pretenia 
reformar un reglament que encara es troba en procés de deliberació i del qual 
desconeixem la situació actual, però ens sembla que ja no és gaire bon símptoma que 
no ho sapiguem. 

I com deia, doncs el tema de l’aplicatiu del vot electrònic podria ser una anècdota, però 
és una anècdota que denota que aquest cost de 7,14 euros per vot no té massa sentit. 
No té massa sentit i no pel cost en si, sinó perquè segurament forma part de tot aquest 
global que els estic explicant. 

La nostra voluntat és evidentment que aquest..., no que es deixin de fer els 
pressupostos participats, sobretot, sinó que es millori, que es millori crec que és un 
objectiu que tots compartim i amb relació a aquest programari de vot electrònic ens 
agradaria que fos de codi obert, hi han alternatives, l’Ajuntament de Barcelona i el de 
Salt n’utilitzen un que es diu Decidim, l’Ajuntament de Madrid en va alliberar un altre 
que es diu Consu. Hi ha partits polítics que els utilitzen per a les seves votacions 
internes. Jo aquesta setmana mateix he pogut fer la votació de la junta directiva 
d’Òmnium Cultural a través d’un software, doncs, de votació electrònica que entenem 
que l’Administració vulgui ser curosa i garantista en la votació, però hem de recordar 
que es tracta d’un procés de pressupostos participats de barri, no estem escollint la 
figura de l’alcalde, de l’alcaldessa, sinó que estem triant –ja acabo– estem triant 
projectes de barri i que, per tant, segurament no exigeixen el grau de garantisme que 
s’intenta perseguir amb determinats software i, per tant, que amb una altra eina molt 
més propera, doncs, ens serviria per implementar aquest model. 

I aprofito per recordar que, a més a més de poder implementar aquest model de 
software de codi lliure en les votacions electròniques, també hauríem d’intentar que 
això s’estengués a altres àrees de l’Ajuntament i que fos una pràctica habitual utilitzar 
software no privatiu i sí de codi obert en aquestes àrees. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Veray... 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Terés, jo 
puc entendre la moció que presenta el seu grup, però he de dir que hi discrepo i 
discrepo en un tema fonamental i és que en lloc de dir, que és el que va fer la CUP 
quan va presentar la seva moció de modificació del reglament, anem a millorar la 
participació dels gironins i gironines en el procés de pressupostos participatius, no, 
anem a abaratir el cost perquè no ens costi 7,14 euros per persona que participa. 
Quina ràtio li agradaria a vostè? Tres euros? Dos i mig? Quina és la que busca? 

Llavors, anem doblar, anem a intentar que els gironins i gironines participin més en els 
pressupostos participatius que per això els vam implementar. Crec que haurien 
d’estar..., jo no dic que no hàgim de buscar vies d’abaratiment del cost de l’aplicatiu 
com diuen vostès en el primera frase de la proposta d’acord. Ara bé, aquesta no és la 
solució perquè realment els gironins i les gironines se sentin més seus i participin més 
en els pressupostos participatius en cada un dels seus barris. Crec que el que haurien 
de fer és presentar mocions o fer propostes o fer mesures, si tant els preocupa el cost 
per vot que té, que és el que ens ve a dir a la moció, que millorin aquesta participació. 
Si doblem els participants de l’any passat –és la comparativa que fa vostè, eh?–, 
llavors ja només seran tres euros i mig per vot. Serà més barat, ho serà d’entrada. 

Per tant, potser hauríem de focalitzar aquí la feina que hem de fer com a regidors de 
l’oposició d’exigència al govern. Vostès diu: «L’Administració vol ser curosa i 
garantista.» No, no és que vulgui ser-ho, és que ha de ser-ho, ha de ser-ho en tots els 
processos i amb un procés de participació amb relació als pressupostos de la ciutat, 
també, ha de ser curosa i garantista. I, per tant, ha de procurar una eina o un 
instrument als ciutadans que els doni aquesta seguretat. Perquè abaratir el cost a 
costa de què? De menys garanties, de menys seguretat, de menys transparència? A 
costa de què? Perquè abaratir-lo anirà a costa d’alguna cosa. 

Bé, jo crec que en aquest sentit, com li deia, penso que l’important és trobar la manera 
d’incentivar els gironins i les gironines a participar més en el procés participatiu dels 
pressupostos. Jo crec que aquesta és la base i en això hauríem d’estar treballant tots i, 
per tant, també entono el mea culpa perquè no hem fet propostes en aquest sentit per 
millorar-les, encara, les farem, però no les hem fet encara, però crec que hauríem de 
basar més això. Més que re perquè els gironins i les gironines saben el cost de 
l’aplicatiu perquè vostès van enviar una nota de premsa la setmana passada i algun 
mitjà els ho va reproduir, si no, ignoraven totalment aquest cost i els era igual amb 
relació a decidir si hi participaven o no. Per tant, crec que hem d’enfocar i hem d’insistir 
i ser exigents al Govern –ja acabo, senyora alcaldessa– que prenguin mesures per 
incentivar més i no entre nosaltres perdre’ns amb aquest tema que al final veig que 
l’únic que vol és això del codi lliure, doncs llavors ho digui clar i no atabali amb el 
primer punt i amb voler-nos fer creure que ho fa perquè ara costa el vot 7,14. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola... 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Senyor Terés, nosaltres 
creiem que el problema dels pressupostos participats no és precisament l’aplicatiu, 
sinó tot el sistema en general. Miri, fa uns anys, en un dels seus cops d’efecte que 
tenien i tenen més d’il·lusió que no pas de realitat, l’anterior alcalde i expresident 
Puigdemont es va treure de la màniga una eina interessant, òbviament quan se’n fa un 
bon ús, però que s’ha acabat convertint en una manera de redistribuir recursos i de 
redistribuir funcions que haurien de ser igualment (...) de gestió de l’Ajuntament i de 
l’equip de govern. 

Suposadament es dona llibertat als veïns per gestionar part dels seus impostos per 
arreglar una vorera o per pintar unes instal·lacions. I jo em pregunto: que no és feina 
d’aquest Ajuntament això? Perquè per a nosaltres els pressupostos participats han de 
ser elements de valor afegit als barris, no per fer tasques de manteniment que han de 
ser obligades per les pròpies funcions de l’Ajuntament i que, per tant, han d’entrar en 
pressupost ordinari. Un exemple, senyor Terés, un parc de salut que en un barri entre 
per pressupost ordinari, en un altre barri en cap cas pot entrar per pressupost 
participat. 

Una altra dada interessant: 4 per cent, 4 per cent és la participació que han tingut els 
pressupostos participats i veiem que hi ha molt pocs barris en aquesta ciutat on la 
participació any rere any vagi augmentant, sinó que passa tot el contrari, que any rere 
any la participació va disminuint perquè la gent no està contenta perquè veuen que les 
propostes que voten i que ells volen per als seus barris no s’estan duent a terme. Per 
tant, aquest creiem que és el punt clau que cal millorar abans de millorar l’aplicatiu 
dels pressupostos participats. Com li deia, un cop esmenat aquest deficient sistema, 
podem anar més enllà amb mesures addicionals? Clar que sí, per descomptat que sí, 
però el que no creiem que s’hagi de fer és anar posant pedaços quan tenim un 
problema greu de base, senyor Terés. És com quan algú es talla un dit i se li han de 
posar punts, si vostè va i li posa una «tirita», poca cosa solucionarà, senyor Terés. 

Per tant, nosaltres no creiem que aquesta moció tingui un efecte real en la identificació 
i l’adjudicació dels projectes dels pressupostos participats i, per tant, nosaltres ens 
abstindrem. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC): Gràcies. Bé, respecte a la moció per abaratir el 
cost, nosaltres hi votarem a favor, el que sigui millor gestió i estalvi, hi estem a favor. 
Com ha dit el regidor Terés hi ha altres ajuntaments que tenen aplicatius de votació de 
vot electrònic i en els casos que coneixem, com per exemple Olot, Torroella de Montgrí 
o Sant Boi, el cost és bastant inferior, estaríem parlant que en cap cas arriben als nou 
mil euros, menys de la meitat. 

Per altra banda, el sistema que s’utilitza és força complicat. Per a la gent gran la 
votació online els pot arribar a ser complexa i pot existir un gap tecnològic que eviti la 
votació de la gent més gran. També amb el nou concurs possiblement s’ha perdut una 
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oportunitat de millorar el sistema, d’agilitzar-lo, de fer-lo més fàcil tenint en compte les 
queixes que hi han hagut per part de la ciutadania, no? 

Dit tot això, crec, però, que el gran tema a parlar i a debatre sobre els pressupostos 
participats és la participació, la baixa participació de la ciutadania, que ha anat baixant 
any rere any. El 2016 estàvem al 6 i mig, no és gaire, però és que al 2017, estàvem al 
4 i mig, encara menys. I aquí sí que s’ha de fer una reflexió, què està passant? El 
regidor Terés ja ha comentat també algunes possibles causes d’aquest desencís, 
d’altres també projectes que han estat votats i aprovats de fa anys que encara estan 
en fases de reacció o en fase administrativa i llavors també això fa que la població, 
que la ciutadania no vegi aquests projectes que han votat materialitzats en l’any en 
curs que ells esperarien i amb la rapidesa que ells esperarien de veure. 

M’agradaria saber també si des de l’equip de govern es faran algunes coses i algunes 
polítiques per augmentar aquesta participació, quina és la seva anàlisi i quines millores 
han plantejat al respecte. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, disculpi, ja el 
saltava, disculpi. Senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No passa res, es tracta de participar. 
Avui parlem dels pressupostos, aquí s’ha generat tot un debat molt més global que la 
proposta que es refereix en aquesta moció i s’ha generat quan ja fa dos anys el nostre 
grup va portar una moció on vam demanar un debat obert, aquest debat obert la veritat 
és que ha estat permanentment amb moltes mancances, algunes comissions mixtes, 
algunes trobades amb associacions de veïns, però el cert és que el problema global 
dels pressupostos participats no s’ha volgut afrontar per part de l’equip de govern. 
Abans parlàvem dels set anys que han tardat amb el tema del contracte de la neteja 
viària, a posar-s’hi, podríem dir que el tema dels pressupostos participats fa anys que 
els grups de l’oposició anem alertant que això està anant cap a un camí de 
residualització d’un projecte que ja no il·lusiona, sinó que és un projecte que cada cop 
sembla més que a la gent li avorreix. I ens preocupa que l’Ajuntament de Girona 
estigui transmetent que un projecte tan important com els pressupostos participats 
estigui transmetent avorriment, que crec que és el que percep..., o avui jo he rebut tres 
WhatsApp, d’acord són tres, de tres barris diferents que em deien: haig de votar en 
això que em donen una proposta o dues propostes que totes entren? Quin sentit té fer 
la participació que acabi en aquest sentit? 

Però, bé, aquest no és el debat estrictament d’ara, aquí el que s’està parlant és de la 
gestió, de començar a aplicar el model de gestió del futur, de gestió política. Com? 
Doncs primer amb un codi lliure, amb un codi lliure que permeti... Que, per cert, també 
van votar a favor d’incorporar el codi lliure en els sistemes informàtics en aquest 
Ajuntament i anem anys enrere, tampoc ho han fet, el codi lliure en els sistemes 
informàtics, tampoc ho han fet. I aquí el que s’està parlant és, home, apostem per 
aquell codi que no és privatiu, que permet que la gestió no només sigui igualment 
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eficient, sinó que sigui més barata, per què no ho fem, si ja hi han les condicions 
tècniques, com explicava el regidor Terés, per fer-ho? 

Però és que, a més, nosaltres pensem que podríem anar a allò que tant es parla de 
capitalitat urbana de Girona, a proposar un servei mancomunat de participació via 
electrònica, en què Girona lideri un sistema que pugui també ser utilitzat per Salt, per 
Celrà, per Vilablareix, per Fornells, això és fer capitalitat, això és fer capitalitat i que 
liderem, no que estiguem més enrere. Que Salt, que Celrà, que Vilablareix estiguin 
fent polítiques més avançades que nosaltres en alguns d’aquests camps, a mi em 
preocupa. 

I, per tant, nosaltres creiem que la proposta que avui fa Esquerra-MES és una 
proposta d’avançar en la gestió del segle XXI i d’avançar en la participació ciutadana i 
fer-ho amb un cost econòmic que evidentment sigui menor, senyora Veray, perquè si 
es pot aconseguir, per què no fer-ho? 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo em cenyiré al 
que és la moció i no aprofitaré l’ocasió per fer aquí plantejaments que no són els que 
es demanava a les conclusions d’aquesta moció. Anunciar que votarem a favor de la 
moció perquè aquest govern sempre ha estat preocupat i ha treballat per trobar 
sistemes que abaratissin el cost de la consulta. Però sempre en el marc que 
s’assegurés en tot moment la integritat, privacitat i seguretat del vot. 

Aquest any s’ha iniciat un procediment obert, simplificat, abreujat per a la contractació 
del vot electrònic. En el termini de presentació d’ofertes es van presentar a licitació 
cinc empreses, d’aquestes, dues no complien amb els requisits tècnics establerts i es 
varen descartar. De les altres tres, es varen avaluar els ofertes mitjançant les fórmules 
establertes en el plec de clàusules i es va adjudicar a Segur Electronic Voting, SA, per 
21.774 euros amb IVA inclòs. Val a dir que abans d’iniciar el procediment de 
contractació i per determinar la proposta de preus de licitació, es varen realitzar 
consultes a vàries empreses i, entre elles, hi havia l’empresa Plataforma Decidim. Ens 
van presentar un pressupost de 21.846,55 euros. Aquesta empresa no es va poder 
presentar a la licitació perquè no complia tots els requisits tècnics de seguretat. 

Ràpidament també exposar-los l’avaluació de cost durant aquests anys. El 2015 ens 
va costar, la consulta, 43.348,25; el 2016, 39.928,79; el 2017, 21.761,85; i aquest any 
2018, 21.774 euros. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyor 
Terés... 
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Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, breument. Doncs bé, d’entrada agrair als 
grups que han manifestat la seva intenció de votar-hi a favor. Bé, ens semblava que 
era oportú tenir aquesta perspectiva una mica més global amb relació al tema de què 
parlàvem, és veritat que no en parlàvem directament en els punts d’acord de la moció 
perquè és un tema que ja ha estat debatut i que ja s’ha acordat que reformaria el 
reglament dels pressupostos participats i, per tant, ens semblava que no era adient de 
tornar a obrir aquest debat, però sí contextualitzar aquesta moció en un context més 
ampli que tenia a veure amb aquest replantejament, jo crec amb un consens que hi ha 
en aquest plenari que és d’intentar millorar aquesta eina participativa perquè sigui més 
eficient i que s’ajusti més al seu objectiu inicial. 

Quant al software lliure, no és només un tema de costos, que també és veritat, sinó 
que és evidentment un tema que té a veure amb el programari. El codi obert compta 
amb un altre tipus de llicència que són de codi obert, evidentment i, per tant, és un 
coneixement que es pot compartir són unes..., un software, un programari que es pot 
posar a disposició d’altres ajuntaments i, per tant, com ha fet Barcelona i Madrid obrir-
ho a ajuntaments propers. I, per tant, en aquest sentit, el que també volia la moció –i 
com recordava el regidor Salellas– era mancomunar i tenir la capacitat de fer front a 
aquest software de forma col·lectiva. 

Software gratuït, jo crec que sempre hi ha hagut un problema en la concepció, això ve 
de free software, que vol dir «lliure» en anglès i aquí moltes vegades es tradueix com a 
gratuït, i no és aquesta la filosofia, sinó que té a veure amb un tema de llicències, de 
propietat intel·lectual de les línies de codi que integren aquest software. 

Per altra banda, també és veritat que reconeixem l’esforç en intentar reduir els costos 
d’aquest programari que s’han reduït en relació a altres anys, però ens semblava que 
anava una mica més enllà també del que era pròpiament el cost i volia respirar una 
filosofia diferent, molt més en la línia del que són també uns pressupostos 
participatius. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, si 
els sembla, a la votació de la moció. 

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

L'article 103.1 de la Constitució Espanyola estableix que les institucions i 
administracions públiques tenen el dret de mantenir la neutralitat política en les seves 
actuacions i han de guiar-se en la recerca de l'interès general de tota la ciutadania. En 
aquest sentit, és reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional que estableix que les 
institucions, administracions públiques i ens locals no gaudeixen del dret fonamental a 
la llibertat d'expressió i en el moment en el qual es produeix una col·lisió de drets el 
que preval és el de la neutralitat. 

En els darrers anys i sobretot mesos, hem vist com en els edificis públics, els espais 
públics i el mobiliari urbà del nostre municipi s'han vist ocupats per pancartes i símbols 
partidistes, tals com els llaços grocs, que reivindiquen i fan al·lusió als membres del 
Govern de la Generalitat de Catalunya cessat amb l'aplicació de l'article 155 de la 
Constitució Espanyola i als líders de les associacions independentistes, tals com 
l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, tots ells actualment en presó 
provisional o fugits de la justícia espanyola. 
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Totes aquestes pancartes i símbols partidistes posicionen políticament la institució i 
l'administració pública a favor d'un determinat col·lectiu, trencant el caràcter objectiu 
que ha de presidir l'actuació de l'entitat local, convertint-se, en definitiva, en una 
institució al servei d'uns determinats grups polítics i socials, mitjançant un missatge 
que distorsiona la realitat. 

Per tot això, la permanència d'aquestes pancartes i símbols partidistes en els edificis 
públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi determina l'assumpció de la 
responsabilitat per part del Consistori i del seu equip de govern, també en el cas de 
que hagi estat un tercer qui ha procedit a la seva col·locació, al no haver procedit 
l'equip de govern municipal a la seva immediata retirada i al seu manteniment. 

Aquestes actuacions suposen una adhesió o suport d'una determinada causa que en 
cap cas es pot considerar general, comprometent la neutralitat política d'aquest 
Ajuntament i la seva objectivitat al servei de l'interès general de la ciutadania i una 
vulneració del principi d'objectivitat i neutralitat al que estan subjectes totes les 
institucions, administracions públiques i ens locals, tal com marca el referit article 
103.1 de la Constitució Espanyola i l'article 6.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, que determina que els ens locals són 
independents i no instrumentals ni patrimonialitzables per organització social, 
ideològica o política alguna, resultant l'ordenament jurídic, exclusivament, el que regeix 
la seva actuació. 

L’Ajuntament no pot actuar com a portaveu o instrument d'expressió de les 
reivindicacions d'individus, col·lectius o grups d'una determinada ideologia o opció 
política, menyspreant l'interès general i confonent aquest ideari o creença amb els 
objectius finals de les entitats locals. 

L’Ajuntament no es troba exempt del compliment del principi d'habilitació normativa i 
no poden realitzar allò que la llei no prohibeix , precisant d'una prèvia habilitació 
legislativa que permeti realitzar un determinat comportament per part dels membres de 
la Corporació municipal en virtut de la seva suposada llibertat d'expressió. 

L'apropiació dels espais públics per sectors afins a l'independentisme s'ha vist 
intensificat amb l'aparició dels anomenats CDR, els quals porten a terme una 
estratègia deliberada amb l'objectiu de trencar la neutralitat ideològica del municipi i el 
respecte de l'espai públic, posant en qüestió la convivència entre el conjunt de la 
ciutadania i obrint una escletxa encara més gran en la fractura social ja existent des de 
fa temps no només a Girona sinó a Catalunya. 

Les pintades, objectes de contingut polític als carrers, declaracions de persona non 
grata, insults, assenyalaments a les persones que pensen diferent dels 
independentistes, l'únic que aconsegueixen és malmetre la convivència social, tal i 
com hem vist i comprovat en els darrers dies i setmanes amb enfrontaments diversos 
de caràcter verbal i físic entre grups de ciutadans. 
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A més, molts d'aquests comportaments incívics comporten desperfectes en els espais 
públics i el mobiliari urbà, provocant un cost econòmic de reparació a càrrec del 
pressupost de l’Ajuntament, i per tant, del conjunt de la ciutadania, quan serien accions 
totalment evitables, i en tot cas, s'haurien d'aplicar tots els elements coercitius i 
sancionadors possibles per a fer front a aquest cost econòmic. 

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament 
de Girona, proposa els següents acords: 

Primer.- Instar a aquest Ajuntament a respectar i fer respectar la neutralitat 
institucional en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi. 

Segon.-Instar a aquest Ajuntament a retirar o fer retirar qualsevol pancarta o símbol 
partidista dels edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà del municipi. 

Tercer.-Instar a aquest Ajuntament a vetllar per la convivència entre el conjunt de la 
seva ciutadania amb independència de la seva ideologia política o creença. 

Quart.-Instar a aquest Ajuntament a que compleixi la normativa legal vigent i la faci 
complir pel que fa referència a la neutralitat ideològica dels edificis públics, espais 
públics i el mobiliari urbà del municipi, imposant les mesures sancionadores i 
coercitives necessàries i aplicables segons les lleis vigents i les ordenances 
municipals. 

Cinquè.-Instar al Delegat del Govern a Catalunya a exercir les accions legals i 
administratives oportunes i que formen part de les seves competències per tal de 
assegurar el compliment de la neutralitat política i ideològica en els edificis de titularitat 
pública. 

Sisè.-Traslladar aquests acords als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
al President del Parlament i al President de la Generalitat i a totes les entitats i 
associacions del nostre municipi. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la moció 
número 19, en aquest cas, presentada pel Grup municipal de Ciutadans. Substanciarà 
la senyora Pujola. 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): 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Mirin, aquesta moció en un 
ajuntament normal no tindria sentit i no tindria sentit perquè en un ajuntament normal 
tindríem un alcalde que sabria quin és el seu paper institucional independentment de la 
seva opinió particular. Però sembla que aquí els hem de repetir per activa i per 
passiva, primer, que la convivència no es millora amb pancartes parcials als edificis 
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municipals, segona, que la imatge que ha de fer créixer el turisme no es potencia amb 
deslleialtats constants, ni assaltant les vies de l’AVE o, tercera, que no es fa cap favor 
a la projecció de la ciutat provant d’enfortir l’excel·lent tasca que entitats com la 
Fundació Princesa de Girona fan i que ens situen als mitjans més importants del món 
parlant de joves, d’emprenedoria, d’innovació, d’investigació i de valors. 
Jo crec, no seria més lògic tractar de desescalar, d’atenuar les divisions, de temperar 
els ànims? Jo crec que és aquí on nosaltres hem de tractar les nostres diferències, 
però que aquestes diferències ni les hem de portar a les façanes, ni les hem de portar 
als ponts, ni les hem de portar a les rotondes, ni les hem de portar a les dependències 
municipals. Perquè ni aquest grup, ni el Grup de Ciutadans, ni cap altre hauria de 
demanar la neutralitat institucional en espais públics, perquè considero que és 
quelcom que els governants d’una ciutat ja haurien de tenir interioritzat. 

Miri, senyora Madrenas, jo soc conscient que segurament el més difícil d’un governant 
és deixar de pensar en clau partidista i pensar en clau ciutat, però estic completament 
segura, senyora Madrenas, que els vint-i-cinc regidors que som aquí hauríem de ser 
capaços de fer-ho, n’estic completament segura. Jo crec que vostè a casa seva pot 
penjar el que vostè consideri, només faltaria, per és que aquest Ajuntament, senyora 
Madrenas, no és casa seva. No és casa seva, senyora Madrenas, i, per tant, no pot 
penjar en aquest Ajuntament allò que vostè consideri, perquè aquesta és la casa de 
tots els gironins i gironines. I nosaltres entenem que una actuació parcial no 
representa el conjunt, no respecta el conjunt i sobretot no cohesiona el conjunt. 

Mirin, tots tenim el nostre pensament i el nostre posicionament polític, això és 
innegable, però en el mateix moment en què una persona passa de ser regidora a 
alcaldessa o un grup de regidors conformen una majoria de govern, en aquell mateix 
moment passen de representar uns quants a ser representants de tota la ciutadania, 
independentment de si els han votat o no els han votat. 

Jo crec que en aquest consistori, serem sincers, qui més qui menys ha hagut 
d’aguantar insults, inclús els diré que n’hi ha que encara estem aguantant amenaces, 
fins i tot a la porta de casa. Per tant, jo crec que en els balcons, a les places i a les 
dependències municipals hauríem d’incorporar una campanya de valors, una 
campanya de valors i una campanya d’eslògans que fossin eslògans on tots ens 
poguéssim sentir còmodament representats. Per tant, nosaltres els demanem que 
votin a favor la proposta que hem presentat. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, alcaldessa. Jo agraeixo al Grup de 
Ciutadans que se sumi a la defensa de la neutralitat dels espais públics, de demanar-li 
a l’alcaldessa que sigui neutral, que sigui l’alcaldessa de tots, crec que en els últims 
mesos l’alcaldessa i jo hem tingut debats bastant pujats de to en aquest plenari i, per 
tant, sap el que en penso amb relació al que diu aquesta moció. Nosaltres portem des 
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del mes de setembre de 2017 demanant-li aquesta neutralitat. No ho hem fet a través 
d’una moció segurament perquè aquesta moció, per desgràcia, senyora Pujola, no 
prosperarà, però no per això hem de reivindicar que l’alcaldessa ha de complir amb la 
neutralitat dels espais públics. I, per tant, el que hem fet ha sigut cada vegada que s’ha 
incomplert aquesta neutralitat, entrar per registre la petició directa a la pròpia 
alcaldessa, que al final és la responsable de tot el govern i del propi Ajuntament 
perquè rectifiqués. 

Perquè, miri, la neutralitat de l’espai públic s’ha de garantir en ares de la convivència 
de la societat gironina, si no respectem la neutralitat ni per part dels governants 
d’aquesta ciutat, difícilment la respectaran altres persones. I, per tant, com que és 
obligació fer-ho per part del govern, no només per l’article 103 de la Constitució, punt 
1, que és el que fa referència la pròpia moció, sinó sobretot perquè vostè, senyora 
alcaldessa, és la garant de complir i fer complir les ordenances municipals. I vostè sap 
perfectament, i a més ho té per escrit i per registre i fins i tot hem arribat a demanar en 
part al secretari que els està incomplint. Vostè com a alcaldessa fa que el propi 
Ajuntament com a institució incompleixi les ordenances municipals del propi municipi. I 
de la mateixa manera que quan un comerciant, un restaurador incompleix les 
ordenances..., l’altre dia un comerciant em deia: «És que m’han dit que el cartell que 
he posat mesura un centímetre més del que diu la normativa i me’l fa canviar o em 
posen una multa.» Doncs de la mateixa manera que actuen amb aquesta rapidesa 
amb els ciutadans i ciutadanes de Girona que no compleixen les ordenances 
municipals, qui fa que vostè compleixi les ordenances municipals i, si no ho fa, la 
multin? Aquesta era la meva pregunta i la vaig traslladar a la Secretaria d’aquest 
Ajuntament. I això està passant. Vostè incompleix les ordenances i deixa que altres les 
incompleixin. 

Jo he denunciat en aquest Ple els tòtems que han sortit a favor dels polítics presos, 
vostè m’ha dit en aquest plenari que tenen permís i és mentida. A dia d’avui encara no 
hem trobat el permís signat per ningú de l’equip de govern donant permís per ubicar 
els tòtems a favor dels polítics presos a Jaume I al costat de la delegació de la 
Generalitat. Van plantar creus grogues a la llera del riu Onyar, van utilitzar Girona 
Temps de Flors per seguir posant la seva propaganda no neutral. Per tant, tot això 
està passant i segueix passant a la ciutat de Girona. 

Per tant, en aquest sentit, jo li demano una vegada més –ja no sé quina és, la cent, la 
cent cinquanta, és que ja no ho sé, he perdut el compte– que si us plau compleixi i faci 
complir la normativa, compleixi i faci complir les ordenances municipals, asseguri la 
neutralitat en els espais públics... 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPc): Ja acabo. En els espais públics de la ciutat i ho 
faci sobretot pensant en garantir el no trencament de la convivència a la societat 
gironina, que és el que en aquests moments des de fa mesos vostè sap que està 
posant en risc. Per tant, donarem suport a la moció del Grup de Ciutadans. 
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Gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Nosaltres entenem que les 
institucions han de ser de tothom i com a tals s’han de prendre decisions inclusives. La 
nostra democràcia ara mateix està vivint moments molt tensos fora de símbols, hi ha 
situacions realment greus que estem vivint. I el Partit dels Socialistes sempre hem 
apostat pel diàleg, per crear ponts i buscar punts de trobada. Creiem en la llibertat 
d’expressió, creiem en els espais públics, plurals i cívics, en el respecte a la llibertat 
individual i col·lectiva. Nosaltres no volem afegir més tensió innecessària a la situació 
que estem vivint, pensem que és un error tancar-se al diàleg i que la senyora 
Arrimadas es va equivocar no volent-se entrevistar amb el president Torra. 

Creiem que la seva moció no ajuda gens a la convivència, prohibint i sancionant 
actituds de protesta cívica, més aviat tot el contrari, insisteix més en la fractura social. 
Aquesta no és la nostra manera de fer les coses i per això ens abstenim. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Cartells contra la violència de 
gènere, en contra de la violència armada al País Basc, per l’acollida dels refugiats i les 
refugiades, a favor dels drets LGTBI, llaços blaus, liles, blancs, negres, grocs, fins i tot 
reclamacions per un parc de bombers, per un tren o per infraestructures dignes. I 
efectivament també pancartes i cartells a favor dels presos i les preses polítiques. 
Totes elles han estat pancartes i missatges que tots els partits han posat en algun 
moment en façanes d’ajuntaments arreu de l’Estat espanyol. Ajuntaments normals tots 
ells, senyora Pujola, ajuntaments que legislen, que fan feina i que treballen per als 
seus conciutadans i que en cap d’aquests casos han complert allò que vostès en diuen 
neutralitat en l’espai públic, que exactament ningú amb dos dits de carrera de filosofia 
o de lletres sap què vol dir, perquè només que una persona s’expressi de qualsevol de 
les maneres, amb una samarreta, caminant, amb les ulleres, no existeix la neutralitat 
de la qual vostès parlen. 

Però, en tot cas, tots, tots els ajuntaments han utilitzat en algun moment pancartes o 
cartells. Per què? Doncs perquè vivim en una democràcia i quan hi ha un ampli 
consens o un treball majoritari en una idea política que cal socialitzar entre la població 
per una qüestió de drets i llibertats, els ajuntaments de forma democràtica, lògica i en 
clau de llibertat la difonen i la proclamen als quatre vents. Vostès el que volen, de fet, 
és tapar la llibertat d’expressió perquè no tindrien cap problema en qualsevol dels 
altres temes que he esmentat en què l’Ajuntament de Girona pengés una pancarta, no 
en tindrien cap. El que els molesta és el que diu aquesta pancarta, concretament 
perquè els recorda que avui existeixen presos i preses polítiques en el seu país. Els 
recorda això i els molesta perquè quan la veritat els va davant dels ulls, els molesta, 
perquè han d’abaixar el cap i han de mirar cap a un altre costat. 
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Però és que, de fet, amb l’ajuntament que vostès governen a Mijas, també han penjat 
pancartes, un ajuntament, per cert, que governa Ciutadans i ha passat de ser un dels 
millors en transparència a un dels pitjors de l’Estat espanyol. Ai quin govern aquest de 
Ciutadans. Els haig de dir que quina és la seva resposta quan no accepten un 
pensament majoritari i democràtic en una ciutat com Girona? Encaputxar-se de nit i 
anar a arrencar els tòtems de la llibertat com van fer els seus militants fa uns dies en 
aquesta ciutat, encaputxats militants del seu partit van arrencar una exposició que hi 
ha al carrer. M’agradaria saber, per tant, què faran també, si denunciaran i donaran 
suport al casal independentista El Forn que porta tres i quatre o cinc agressions de 
l’extrema dreta en els últims dies. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, Moltes gràcies. Senyora Pujola, la 
moció que presenta avui parteix d’un error de base que és la suposada neutralitat de 
l’espai públic, aquesta neutralitat no existeix, és una entelèquia, ni existeix un no espai, 
ni existeix tampoc un no símbol. Els carrers, les places, tot allò que anomenem espai 
públic en contraposició a l’espai privat, fent servir el símil religiós, no ha de ser mai 
neutral, sinó que ha de ser laic, totes les creences, en aquest cas, les creences 
polítiques, tenen el dret de manifestar-se en l’espai públic, que és un espai de tothom. 
Treure la política dels carrers és treure la política mateixa, és privatitzar-la i és treure-li 
democràcia. Espai públic és quasi sinònim de política i si la política no és a l’espai 
públic, digui’m on ha de ser la política? La política és la cosa pública, la res publica, la 
república, que ja sabem que a vostès no els agrada gaire. 

La neutralitat, doncs, no existeix i posar, per exemple, més bancs o més o més ciment 
o menys en una plaça, això també és política, perquè potser no es volen posar bancs 
perquè la gent no s’hi assegui o la gent no hi pugui dormir. Els noms dels carrers i de 
les places també és política. Ara fa pocs dies aquí vàrem tenir una discussió important 
pel canvi de nom de la plaça Constitució, per tant, els noms són política. La llengua en 
què estan retolats els establiments, són establiments privats, però estan a dintre de 
l’espai públic, això també és política i tot és política. I l’espai públic és ple de política i 
és molt lluny de ser un espai neutre. 

Aquest espai que vostès ens volen presentar com a neutral, hi ha símbols des de fa 
molts anys que no són neutrals però que són oficials, no són neutrals, però són 
oficials. Per exemple, la bandera espanyola de neutral no en té absolutament res, a mi, 
per exemple, i a moltes persones com jo, no em representa i és una imposició per a 
mi, no és neutral, però és oficial. Els estats fan naturals aquests símbols nacionals de 
manera que ja no hi parem esment i sembla que ens hi hem acostumat, però són 
símbols polítics, i tant que ho són de polítics. I per contra les nacions sense estat com 
la nostra es fa un problema dels nostres símbols, perquè vostès diuen que no ens 
representen a tots; a mi bandera espanyola tampoc no em representa, evidentment. I 
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concretament a Girona més de la meitat de la població no se sent representada per 
aquests símbols oficials no neutrals que vostès diuen que són neutrals. 

Per tant, voler treure la política, la dels altres, evidentment, no la seva, de l’espai 
públic, vol dir que només permeten els símbols oficials, no neutrals, els símbols de 
l’status quo, nosaltres això ho trobem molt poc democràtic. Si volen que es compleixi 
aquesta moció, comencin per treure la bandera espanyola d’aquí de l’Ajuntament, o ho 
traiem tot o ho deixem posar tot, evidentment. 

I per cert, nosaltres, la gent del poble, posa llaços, posa tòtems, posa banderes 
estelades i les posa pacíficament; vostès, en canvi, gent del seu partit, treuen amb 
cúters i amb violència tòtems que representen els presos i les preses polítiques. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Senyora Míriam Pujola, 
el dia que els carrers siguin neutres significarà que només domina una doctrina i que 
s’imposa només una forma de pensar, una forma de fer i actuar. Els carrers han de ser 
prou lliures perquè pugui haver-hi una bandera espanyola penjada en un balcó com 
una estelada o com un llaç groc, perquè el carrer el que representa és el que pensa la 
gent, i intentar manipular o coaccionar el que pensa la gent ens porta reminiscències 
que preferim oblidar. Crec, senyora Pujola, que el seu partit en aquest desert 
madrileny intenta surar amb una fusta molt corcada i molt antiga i s’hi aferra massa 
fort, i això li fa veure les coses una mica més enllà del que pertocaria i potser poc 
democràtiques. 

Al final els llaços grocs el que venen a representar i agafant la paraula del que ha dit 
vostè abans que parlava de punts i «tirites» i com es podia col·locar una «tirita» en un 
punt, el que fan aquests llaços és tapar o intentar cobrir els punts que es van fer en 
aquesta societat quan va defensar democràticament una idea i, en canvi, van rebre 
porres per defensar-la. Aquests llaços no estan defensant la independència, estan 
defensant la democràcia, la llibertat d’expressió, la llibertat de pensament, la llibertat 
de poder votar, que no se l’amenaci, la llibertat de poder dialogar i que no se li privi de 
la possibilitat de poder mantindre aquest diàleg. A voltes, quan un intenta aferrar-se 
només a la idea que només lo seu és el que val i que el diàleg no porta re, succeeixen 
coses com la definició de Groucho Marx de la política que vostès estan fent: l’art de 
buscar problemes, trobar-los o crear-los i fer després un diagnòstic fals i aplicar remeis 
equivocats. Aquest és el seu art de fer la política. I aquesta és la realitat que avui ens 
trobem. 

Miri, la causa major de les revolucions de qualsevol poble sap quina és? Que les 
nacions corren, les constitucions van a peu. I no adonar-se que les nacions i les 
societats evolucionen, que van molt més ràpid que les lleis escrites amb un negre 
sobre blanc i que s’han escrit fa molt de temps denota un immobilisme, una voluntat de 
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no canviar i no entendre que la societat ha fet un pas endavant. I això, aquesta fusta 
corcada a la que s’estan aferrant per surar, algun dia es desfarà i afogarà les seves 
idees. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Pujola, 
no sé si vol fer una reflexió final? 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Mirin, sincerament s’han dit 
tantes barbaritats... Ha dit aquí que no existeix la neutralitat a la qual nosaltres parlem, 
parlen aquí de drets i llibertats, però és que jo els recordo a tots vostès que els 
gironins que no han votat les forces separatistes tenen els mateixos drets a sentir-se 
representats a la casa de tots, que és l’Ajuntament de la ciutat, per tant, no només són 
els seus drets i les seves llibertats que s’han de defensar, s’han de defensar els drets i 
les llibertats dels 99.000 i escaig gironins que hi han a la nostra ciutat, 
independentment de la ideologia política que tinguin i l’alcaldessa, com a figura 
màxima representant d’aquesta ciutat és la persona que hauria de vetllar perquè això 
és complís. 

I, miri, senyora Roca, ha dit vostè una grandíssima veritat, de veritat que l’ha dit, i és 
que estan vostès privatitzant l’espai públic pels seus interessos polítics. Aquesta és 
l’única veritat que durant el seu discurs de tres minuts ha dit vostè, l’única veritat. 
Treure la bandera espanyola, li pot dir a l’alcaldessa que la tregui, llavors l’alcaldessa 
incomplirà una altra vegada la Llei de banderes, per tant, els grups constitucionalistes 
en aquest cas, Ciutadans, ja farà el que cregui que ha de fer. Si vostè algun dia arriba 
a ser alcaldessa i la vol treure, ja veurem en aquest moment, quan hi hagi grups 
constitucionalistes en aquest Ple, quina és l’acció que prenen. Però de moment 
l’alcaldessa té la bandera espanyola penjada, perquè així l’obliga la llei, però potser 
s’ha pensat que la resta som «tontos» i no ens n’hem adonat que la té lligada perquè 
no onegi. Aquest és el respecte que l’alcaldessa de la ciutat té cap als gironins i 
gironines que no pensen igual a ella, aquest és el respecte i aquest és el respecte que 
vostès també estan defensant. 

I el Partit Socialista, jo la veritat és que em sorprèn –i ja vaig acabant, alcaldessa–, 
sincerament, senyora Riera, comparteixo al cent per cent que la senyora Arrimadas no 
es reuneixi amb el president Torra quan ha segrestat el Palau de la Generalitat penjant 
un llaç groc que només... (Veus de fons.) És el meu torn, puc acabar o no? Que 
només representa aquells que pensen com ell. 

I, senyora Veray, vostè presenta escrits a l’alcaldessa... 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, ja acabo. Trenta segons, alcaldessa. Vostè 
presenta escrits a l’alcaldessa, nosaltres ho denunciem davant de la Delegació del 
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Govern on el seu company no ha fet res, no ha fet res fins ara, lamentem que no pugui 
continuar fent res. 

(Rialles.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Només em deixin, res, dues 
frases perquè també s’han afartat de dir «l’alcaldessa, l’alcaldessa, l’alcaldessa», 
sobretot en aquesta última, deixi’m... Primer una cosa, és terrible, senyora Pujola, i 
potser..., segurament vostès no se n’adonen, però a Ciutadans són uns especialistes a 
fer amenaces així com qui no vol la cosa. Acaba de dir vostè: «Si a vostès no els 
agrada, a nosaltres no ens agrada no sé què, però ho han de complir, i si vostès no ho 
fan, ja veuran ja la que els espera.» (Veus de fons.) Senyora Pujola, eh que jo no l’he 
interromput en res? Per tant, la veritat és que segur que vostès no se n’adonen, però 
contínuament estan utilitzant un to amenaçant i agressiu que la veritat és que sorprèn, 
sorprèn i el més fort és que crec que vostès no se n’adonen. 

Acabo, jo no defenso..., tots vostès saben perfectament què penso jo sobre la 
independència o sobre la construcció de la república, ho saben, però sàpiguen vostès 
que quan fem i utilitzem aquestes simbologies en cap cas estic defensant la república 
o la independència, de fet, estic defensant la democràcia i les llibertats individuals i 
col·lectives. I això és el problema de fons que tenen vostès, que vostès no volen 
reconèixer això, que no estic aquí davant d’una pancarta que diu «volem construir la 
república i aquesta és la nostra opció», i això sí que seria una opció, el que estic fent 
és demanar la protecció de drets fonamentals com són la democràcia, com són les 
llibertats individuals i les col·lectives, i aquest és el gran problema de fons que tenen 
vostès, que encara no han entès això, que estem lluitant per això. En fi, passem si de 
cas a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu membres, 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, l’abstenció del Grup Municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, i els vots a favor dels grups municipals 
Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la 
moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans sobre el respecte i la neutralitat 
institucional en els edificis públics, els espais públics i el mobiliari urbà. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
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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 CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Abstenció: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
20. Moció que presenta el Grup Municipal de Ciutadans sobre el projecte 
d'aprendre a l'hort de l'escola. 

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició del grup que la presenta. 

Durant l'any passat es va posar en marxa el projecte "Aprendre a l'hort de l'escola". 
Aquest projecte que es va dur a terme des de la Fundació Drissa amb la col·laboració 
de la Fundació Bancària La Caixa i aquest mateix ajuntament en el marc de la sisena 
Jornada d'Horts Escolars. 

Aquest projecte agrupa diferents objectius, entre ells, ofereix la possibilitat de que els 
més petits puguin posar en pràctica tot allò que han après a l'aula, aprenen 
responsabilitat i a treballar en grup i per altra costat, aprenen dels més grans, d'aquells 
que més els poden ensenyar. 

Un dels altres objectius que ofereix aquest projecte és la inserció de les persones amb 
malalties mentals així com de les persones grans. 

En definitiva, es tracta d'un projecte que ofereix aprenentatge, treball en grup i la 
inserció de les persones que més ho necessiten. 

El passat mes de gener, aquest projecte es va posar en marxa a través d'una prova 
pilot a les escoles El Bosc de la Pabordia i Àgora de la nostra ciutat, a més, la Caseta 
Serveis Educatius va incloure l'oferta en el programa de recursos educatius per a les 
escoles de la ciutat. 

Des de Cs creiem que un programa com aquest, hauria d'estar a l'abast de totes les 
escoles de la ciutat, doncs existeixen pocs projectes que ofereixin la possibilitat 
d'incloure ofertes tan diverses en un sol projecte. 
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Creiem que no només és important la implantació d'aquest projecte, sinó que hem de 
ser capaços d'assegurar-ne la seva continuïtat, doncs si es vol portar de manera 
correcta, el projecte s'ha de dur a terme de manera constant, oferint la garantia de que 
l'hort es cuidarà també durant els mesos d'estiu. 

La prova pilot que es va realitzar va obtenir una valoració positiva per part de tots els 
agents implicats, millorant així l'aprenentatge dels menuts i col·laborant en no fomentar 
l'estigma social de la malaltia mental. 

És per aquests motius que es proposa: 

Primer. Oferir a les escoles de la ciutat la possibilitat d'acollir-se al projecte "Aprendre 
a l'hort de l'escola". 

Segon. Realitzar una campanya de difusió entre els centres escolars de la ciutat de 
Girona amb tota la informació d'aquest projecte. 

Tercer. Oferir durant el primer any, ajuts econòmics per valor del 50% del cost total del 
projecte (1200€ cost total) a aquelles escoles que es vulguin adherir al projecte 
"Aprendre a l'hort de l'escola". 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara, de fet, passaríem a la 
moció número 20, tot i que, no obstant això, sembla que hi ha algun canvi, senyora 
Pujola? 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Sí, bé, de fet, era una moció que estava acordada 
amb la Fundació Drissa, casualment nosaltres hem acordat aquesta moció amb ells i 
vostès en Junta de Govern Local han adoptat uns acords que són molt similars a les 
propostes que presentàvem nosaltres. Per tant, creiem que no té cap sentit mantenir 
aquesta moció i la retirem de l’ordre del dia. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Perfecte. Doncs moltes gràcies. 
Quedaria retirada de l’ordre del dia la moció presentada pel Grup Municipal de 
Ciutadans sobre el projecte d'aprendre a l'hort de l'escola. 

21. Moció que presenta el Grup Municipal de la CUP-Crida per Girona per a 
millores en la mobilitat en transport públic 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. 
 
La mobilitat és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic i l'aposta pel 
transport urbà absolutament necessària per reduir la presència del vehicle privat i 
aconseguir una ciutat més amable i saludable en molts sentits i especialment pel que 
fa a la qualitat de l'aire. És en aquest sentit que la Comissió Europea ha instat als 
estats, regions i municipis a esmerçar esforços per millorar la qualitat de l'aire arreu del 
continent. S'han pres mesures disciplinaries contra alguns estats i s'ha emplaçat a 
l'estat espanyol a implantar les mesures necessàries per garantir la imprescindible 
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millora de la qualitat de l'aire. Són moltes les ciutats que han entès aquest repte i han 
fet una aposta per la generalització de la gratuïtat del transport públic. París té una 
proposta ara mateix sobre la taula i Tallin ja ho està aplicant com també ciutats de 
mida més similar a la nostra com la francesa Niort o l'alemanya Tübingen. A la nostra 
ciutat actualment els viatges gratuïts representen el 24%. 
A Girona, disposem d'un pla de mobilitat aprovat el desembre de 2014 i en el qual ja 
es van incloure criteris ambientals. Tanmateix el pla es desenvolupa més lentament 
del que avança la pròpia realitat. D'una banda la problemàtica de la qualitat de l'aire 
s'agreuja arreu i exigeix que s'afronti de manera més decidia i valenta. De l'altra, la 
mobilitat a la ciutat és dinàmica i varia amb certa rapidesa i apareixen necessitats no 
previstes que cal atendre. La línia 9 o els autobusos previstos per donar resposta a la 
mobilitat generada pels partits del Girona FC en són un bon exemple, però també 
trobem altres necessitats a les quals encara no s'ha estat capaç de donar-hi resposta 
com la mobilitat generada pels desplaçaments escolars. Aquest és el cas de moltes i 
molts estudiants de secundària que s'han de desplaçar lluny del seu domicili per 
assistir a l'institut de referència a la seva zona i no disposen de transport públic per fer-
ho en un temps raonable i a un preu assumible. Algunes de les dificultats de mobilitat 
existents a la nostra ciutat són, de fet, conseqüència d'una xarxa volgudament radial 
que oblida les connexions entre els barris perifèrics. 

Si mirem les dades del darrer informe de TMG podem constatar com mentre la 
Girocleta segueix creixent en tots sentits, l'oferta i l'ús dels autobusos urbans 
pràcticament s'ha mantingut igual que en els darrer any mostrant una frenada en el 
creixement que havia tingut anys enrere. Entenem que aquesta no és la tendència 
desitjable i per tant creiem que cal analitzar-ho en el marc de la Taula de la Mobilitat i 
fer propostes ambicioses per convertir el transport públic en la principal eina de 
mobilitat a la nostra ciutat. 

Per fer front a tots aquests reptes i al mateix temps desenvolupar allò ja previst en el 
pla de mobilitat és evident que cal destinar més recursos públics a aquest àmbit de 
manera constant. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple municipal 
d'adopció dels següents acords: 

Primer.- Augmentar un 10% el pressupost per a l'any 2019 destinat a mobilitat i 
concretament a la xarxa d'autobusos urbans. 

Segon.- Estudiar propostes de noves línies que donin resposta a les necessitats de 
mobilitat entre barris que incloguin una solució definitiva a les mancances actuals 
relacionades amb l'accés a l'educació obligatòria. 

Tercer.- Avançar cap a un model de pagament del servei en funció de les rentes de les 
famílies i ampliar la base de serveis bonificats i gratuïts en raó a la necessitat, situació 
social, i capacitat econòmica del ciutadà, alhora que es facin propostes de gratuïtat en 
dates puntuals. 
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Quart.- Totes aquestes propostes seran debatudes i concretades en el Marc de la 
Taula de Mobilitat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, doncs, a la moció 
número 21, en aquest cas és una moció presentada per CUP - Crida per Girona 
respecte a mobilitat i transport públic i la substanciarà la senyora Pèlach. 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): 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, la 
moció que presentem avui de fet consisteix a demanar una sèrie de millores en 
mobilitat a través de reforçar el transport públic. Aquest és essencialment l’objectiu, el 
que passa que això ho concretem en diverses propostes. En primer lloc, estudiar que 
es puguin desenvolupar noves línies que responguin a les necessitats de mobilitat 
entre barris. Tenim una xarxa d’autobusos urbans excessivament centralitzada i això 
dificulta que es doni aquesta mobilitat entre barris. I és una mobilitat que existeix 
sobretot, per exemple, en el cas de la mobilitat escolar, que genera mobilitat entre 
barris i, per tant, genera una necessitat que no s’està resolent de manera eficient o 
eficaç entre els barris. 
Però és que, a més a més, també demanem una altra cosa i és que en bé també de 
millorar la mobilitat es redueixi el cost del transport públic, en aquest cas de l’autobús 
concretament. Això ho fem a través del pagament segons la renda, i això és una 
millora que hem introduït a la moció a petició del Grup Socialista, en què tot i que 
nosaltres prioritzàvem el tema de la gratuïtat sobretot per una qüestió, diguéssim, de 
fons ecològica, doncs ha vist interessant que instituís aquesta idea per evitar que 
aquest avançament a la gratuïtat sigui sense tenir en compte aquests temes de renda. 
L’hem introduït en benefici que s’aprovés o que tingués més suport aquesta moció i, 
per tant, per això l’hem inclòs. 

Però aquest reduir el cost també passa per ampliar els col·lectius que estan bonificats i 
també per avançar en la gratuïtat o fer propostes de gratuïtat en dies puntuals, que és 
una petició que de fet ja havia fet en altres ocasions. Tot això evidentment té un cost i 
per això també una de les propostes d’acord passa per demanar un augment del 
pressupost a Mobilitat, perquè evidentment no té sentit aprovar aquestes propostes si 
no hi ha darrere un augment del pressupost. 

Tot això evidentment, aquest augment del pressupost, genera una despesa en 
mobilitat, un augment de la despesa en mobilitat, però nosaltres entenem que està 
plenament justificada, ho està, en primer lloc, doncs perquè és l’objectiu de lluitar 
contra el canvi climàtic, i això ens porta una millora en la qualitat de l’aire, ens porta a 
tenir una ciutat més amable amb un trànsit més pacificat, amb més espai per als 
vianants, amb menys soroll i tot això entenem que justifica aquest augment de la 
despesa en mobilitat. 
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Però també evidentment les propostes que fem el que pretenen és donar resposta de 
manera universal a les necessitats de mobilitat que han sorgit. Ho hem fet en el cas de 
la Línia 9, ho hem fet en el cas dels autobusos que es van posar per poder accedir els 
dies de partit a l’estadi de Montilivi i també entenem que ho hem de fer per facilitar la 
mobilitat generada pel fet d’anar a l’escola, encara més, evidentment, ho hem de fet en 
aquest cas. 

Per tot això i perquè estem segures que comparteixen aquests objectius i que la 
millora de la mobilitat, doncs, és també un objectiu compartit i que és necessari..., o 
que fer-ho necessàriament ha de passar per utilitzar el transport públic, per tant, 
esperem que votin a favor de la moció. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Em sap greu, però 
és que no me puc reprimir. Miri, senyora Roca, la bandera espanyola, i tant que és 
neutral, com ho és la senyera. A vostè no li agradarà, però neutral ho és. No confongui 
les coses i menys jo crec que arribi a dir les mentides i les bestieses que ha dit. 

Senyora Pèlach, votarem a favor de la seva moció. Li vaig dir a la Junta de Portaveus i 
insisteixo avui en el Ple, dues coses. Una, el quart punt crec que fa..., doncs jo li deia 
el dia de la Junta de Portaveus, ja n’han après, no? Que tot vagi a la Taula de 
mobilitat, perquè si no ja li diuen: «No cap que s’hi mati, si no va a la Taula de 
Mobilitat, no farem res.» Per tant, creiem que efectivament vostès el que volen és que 
sigui debatut i que sigui comentat perquè és veritat que tot el que expliquen a la seva 
moció existeix i, per tant, aquesta problemàtica és real. 

Però sí que és veritat també, i li deia a la Junta de Portaveus, que no podem estar 
cada més aprovant mocions que comprometin uns pressupostos del 2019 que ni 
coneixem ni segurament seran aprovats per unanimitat d’aquest Ajuntament, per tant, 
en aquest sentit jo crec que tampoc és la manera de preparar o d’encarar els 
pressupostos de 2019 i més també perquè nosaltres som incapaços de dir avui amb el 
que vostès aquí ens plantegen si és que caldrà augmentar un 10 per cent, un 15 o un 
20 per poder fer allò que la Taula de Mobilitat finalment decideixi. 

Estem d’acord amb els canvis que vostè ens ha passat aquest migdia, que ara 
explicava que a petició del Partit Socialista, nosaltres aniríem més lluny i també creiem 
que cal revisar i, per tant, plantejar a la Taula de Mobilitat que es revisin el tipus 
d’abonaments que existeixen actualment, em refereixo a les targetes, la targeta 10, la 
targeta 30/50, perquè sí que és veritat que en períodes a la ciutat aquestes targetes 
fan que a molta gent no li surti a compte comprar-les perquè hi ha vacances o perquè 
ve l’estiu o perquè hi ha festes i no li surt a compte i, per tant, jo crec que això també 
ho haurem de plantejar a la Taula de Mobilitat. Vaig una mica més lluny, no li he dit 
perquè ho introduís perquè tampoc feia canviar el meu vot, però sí que crec que poden 
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compartir amb el meu grup això de revisar els abonaments existents i arribar a trobar 
mesures per flexibilitzar-les i fer-les també que a la gent li interessi més. Perquè jo 
crec que arribar..., que era una de les coses que ens havia sorprès més a nosaltres de 
la seva moció i ho han matisat, el tema de la gratuïtat total, crec que és una utopia. 

I, per tant, el que hem de fer és intentar que sigui gratuït per als col·lectius més 
vulnerables, per a aquells que més ho necessiten, que entenc que és per on va 
enfocada la seva moció, però alhora també que aquells que són grans usuaris o bons 
usuaris del transport públic que al final crec que l’objectiu compartit entre tots és que 
cada dia hi hagi més usuaris del transport públic a la ciutat de Girona, doncs també ho 
puguin fer a un prou assequible en el sentit que s’ho puguin permetre i cada dia siguin 
més. 

Per tant, com li he dit, nosaltres donarem suport a la moció i estem convençuts que si 
tot això es planteja a la Taula de Mobilitat, doncs el debat serà molt interessant i que 
estic convençuda que s’arribarà a consensos i a acords per unanimitat que faran que 
es pugui millorar la mobilitat a la ciutat de Girona. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres vam presentar una 
bateria de mocions l’any passat que anaven precisament enfocades a millorar el 
transport públic, la seva eficiència, les rutes, la flota, vam parlar també del bitllet únic i 
sempre se’ns va dir, i especialment per part del seu grup, que les propostes que 
presentàvem les havíem de presentar a la Taula de Mobilitat i no en aquest Ple. De 
totes maneres, ja li dic que benvinguda, aquesta moció. 

Les noves línies, els nous trajectes, així com l’increment en la freqüència de pas, jo 
crec que és molt necessari a Girona. Perquè, en una ciutat com la nostra, si el que 
realment es vol que la gent cada vegada utilitzi menys el seu cotxe particular i es 
decanti per utilitzar cada vegada més el transport públic, el que hem de fer òbviament 
és posar facilitats als ciutadans i ciutadanes. 

I aquestes facilitats no passen només per la instal·lació de noves estacions de 
Girocleta, que també, sinó que hem de pensar en tots els col·lectius que tenim a la 
ciutat, també en aquelles persones grans, les que tenen dificultats de mobilitat, els 
més menuts o simplement la gent que no vol utilitzar la Girocleta, però que sí que 
utilitzaria l’autobús. Per tant, en aquest sentit, nosaltres estem completament d’acord 
amb la proposta que presenten. 

I pel que fa a la Taula de Mobilitat, que en fan esment també a la seva moció, parlen 
de la nova L9 d’autobús i és cert que es va portar en l’última Taula de Mobilitat el 
passat mes de març, si no ho recordo malament. Però una cosa és portar-ho a la 
Taula de Mobilitat i crec que una altra és obrir un debat constructiu sobre una nova 
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línia d’autobús, perquè el que no és normal és que tinguem una Taula de Mobilitat que 
a criteri nostre no és en absolut funcional i que no posa facilitats. Perquè sobre la L9, 
senyora Pèlach, no hi va haver cap tipus de debat a la Taula de Mobilitat, es va 
presentar la proposta i res més, un projecte que ve de la Generalitat, que anirà en línia 
recta des de Salt fins al campus de Montilivi, que sortirà un autobús cada hora, però 
debat? Debat no n’hi va haver. Però no només en aquest punt, sinó en cap altre de 
l’ordre del dia que es tenia en aquella Taula de Mobilitat. 

Per tant, crec que el que caldria fer, primer de tot, per part de l’equip de govern és 
reformular aquesta Taula de Mobilitat, fer-la amena, no portar tantíssimes propostes 
que no doni temps ni a debatre, no fer reunions eternes i per nosaltres poc o gens 
profitoses i de veritat obrir el debat a les propostes que es porten en aquella taula. 
Però per obrir el debat creiem que el que cal fer és reunir la taula amb més periodicitat, 
que hi vagin aquells temes que es porten aquí al Ple o temes que es considerin 
urgents, que en fi que el regidor realment ho treballi i, per tant, nosaltres votarem a 
favor de la seva proposta. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. I primer de tot, 
agrair la seva predisposició per debatre els diferents punts d’acord i tot el fons que 
comporta aquesta moció. El nostre grup municipal votarà a favor de la proposta. 
Coincidim que essencial tenir un bon sistema de transport públic d’autobusos, que 
sigui eficient, ràpid, sostenible i que s’implanti com una alternativa progressiva al 
transport individual a motor. Hem de reduir la circulació de cotxes, reduir la 
contaminació i que tots els ciutadans tinguin dret a desplaçar-se de manera eficient i 
segura. Tal i com s’han indicat en les últimes reunions de la Taula de Mobilitat, hi ha 
punts de la xarxa amb deficiències, retard en certes franges horàries i algun buit. La 
ciutat canvia i un augment del pressupost destinat a la xarxa d’autobusos urbans ens 
sembla adient i que es discuteixi conjuntament amb la resta dels temes a dins del marc 
de la Taula de Mobilitat. 

Nosaltres sempre hem estat defensors del pagament dels serveis en funció de les 
rendes, el que més té més paga. Sabem que tècnicament hi ha complicacions, però 
més aviat que tard tindrà solució perquè és de justícia i de voluntat política. I per 
acabar, reitero el nostre vot favorable. 

Gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Suposo que tots els regidors 
d’aquest Ple estaran d’acord que millorar la xarxa d’autobusos urbans per augmentar 
el seu ús i aplicar el Pla de mobilitat en base a criteris ambientals, amb això tots hi 
estarem d’acord. Possiblement a partir d’aquí entraria la política i aquesta política 
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bàsicament seria decidir del pressupost global de la ciutat, quants diners es destinen a 
mobilitat. I això, diguéssim, és el punt de partida de cara a plantejar millores en 
mobilitat. Millorar els temps de passada dels autobusos, fer noves línies, això implica 
inversions grans i és a partir d’aquí que el Govern ha de decidir realment invertir en 
això i vol dir que en el proper pressupost implicarà moviments de partides segur, 
perquè aquesta inversió és important. 

A partir d’aquí, la proposta que fa la moció d’estudiar noves rutes d’autobús de cara a 
millorar els recorreguts dels estudiants en els seus centres, ho veiem molt bé. Millorar 
la tarifació en clau social i intentar en moments determinats promocionar el transport 
públic en base a fets extraordinaris i que pugui ser gratuït en dies concrets, també. I 
també creiem que és important, diguéssim, els dos aspectes que hem parlat, una 
cosa..., el cost del bitllet per als ciutadans i millorar la xarxa. 

Amb tot això, el nostre grup votarà a favor. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, 
que la mobilitat és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic per tenir una 
ciutat més amable i saludable és una afirmació que compartim tots, per això 
precisament aquest és el govern que més està fent a favor de la mobilitat sostenible, 
som un govern que hem fet una aposta molt clara de cares a la bicicleta, que ja tenim 
trenta-sis quilòmetres de xarxes i cable, que comuniquem el centre amb els barris i 
aquests entre ells i que anem treballant aquesta línia d’anar cosint barris. Hem ampliat 
la Girocleta i estem fent els camins escolars segurs, una aposta clara per canviar 
hàbits de desplaçament, també hem instal·lat punts de recarrega ràpida de vehicles 
elèctrics. Tot el que fem ho fem amb convicció i d’acord amb el que estableix el Pla de 
mobilitat urbana –Pla de mobilitat urbana– que vostès en cap moment han anomenat, i 
la Taula de Mobilitat. És a la Taula de Mobilitat on tenim l’acord per tractar totes 
aquestes qüestions i fer-ho de manera més global. 

Tots estarem d’acord a destinar més recursos als autobusos urbans i avançar cap a la 
gratuïtat del transport públic, però també som conscients que no tot es pot fer no 
podem ampliar serveis i reduir els nostres ingressos, sinó que hem de buscar 
l’equilibri. TMG ingressa amb els preus dels autobusos entre un 40 i un 50 per cent de 
les despeses i hem de mirar de mantenir-los per poder assegurar un bon servei en el 
transport públic a mitjà i llarg termini. Les tarifes de transport urbà s’han de mirar en 
clau metropolitana per assegurar la intermodalitat i la integració tarifària. L’ATM de 
Girona i l’Ajuntament defineixen les tarifes de transport públic i ja fa cinc anys que no 
s’incrementen aquestes tarifes. També des de TMG ja s’ofereixen descomptes i 
carnets gratuïts a col·lectius específics, per exemple, els nens o la gent gran, o la gent 
més vulnerable amb la Targeta Social. El 24 per cent de les persones que utilitzen el 
bus ho fan de forma gratuïta, la T-12, la T-70, la T-65, la T-Social. I el 16 per cent dels 
viatges són bonificats, el T-18, la T-25, la T-Universitat. En total, el 40 per cent dels 
viatges són gratuïts i amb una tarifa molt baixa intentem no excloure ningú per motius 
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de renda. Adaptem també els recorreguts i els serveis a les necessitats que ens anem 
trobant. Un exemple que vostès han pogut comentar, fins i tot és el tema de les 
connexions amb Montilivi els dies de partit de futbol. Aquesta va ser una prioritat del 
nostre govern que, a més, ha funcionat molt bé, com ho demostren les dades. 

La mobilitat a la ciutat és molt complexa i la seva proposta té molt bones intencions, 
però es queden en anunciats molt simples sense explicar com ho farien. Les propostes 
de noves línies i millorar el servei s’han de definir dins del marc de la Taula de Mobilitat 
aprovada en el Pla de mobilitat urbana. Moltes de les coses que han dit vostès tenen 
la competència des de l’ATM. I aquí si parlem d’integrar títols, si apostem per la 
mobilitat territorial, doncs s’ha de tenir en compte. 

Respecte als autobusos que fan el servei en educació obligatòria, precisament 
reforcem les línies quan es fa aquest servei. I allà on tenim mancances intentem oferir 
les solucions. En tot cas, ningú pot discutir l’aposta que aquest govern per la mobilitat 
sostenible i ningú pot discutir que tenim un servei de transport públic correcte, que es 
pot millorar evidentment. I amb això estem treballant constantment, com ho demostren 
les proves pilot que hem desenvolupat o els canvis que hem fet a les parades o als 
recorreguts. 

I acabo, alcaldessa. I respecte a la mobilitat, nosaltres prioritzem un bon servei a bons 
preus, amb preus adaptats a cada col·lectiu, perquè apostar per la gratuïtat és molt 
bonic, però no tenim els recursos per fer-ho. Per tant, els demano també una mica de 
realisme a les seves propostes. Per tot l’exposat, el nostre vot serà negatiu. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, només per aclarir. Sí, parlem..., 
«disposem d’un pla de mobilitat», així comença el segon paràgraf, només perquè..., 
bé, algú que l’escolti no es pensi que ens hem descuidat aquest element, que és 
evidentment clau. I Taula de Mobilitat, l’esmentem en la redacció i l’esmentem en un 
dels punts, evidentment és un element clau com han comentat algunes altres 
regidores, on sí que entenem que s’ha traslladar aquestes propostes i, de fet, si 
s’aprova aquesta moció com espero que es faci, li demano que incorpori aquesta 
moció en el punt de l’ordre del dia de la següent Taula de Mobilitat perquè s’hi debati 
allà. 

Vostè m’esmenta tot d’elements tècnics i jo el que li dic és que aquí faci una aposta 
política. Que evidentment aquests elements tècnics són dificultats, sí? Però que una 
aposta política permet superar-los, també. Per això evidentment requereix aquest 
augment del pressupost, perquè si no hi ha un augment del pressupost, doncs no 
podrem avançar en aquest sentit, per això he volgut incloure també aquest tema en la 
moció. 
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M’esmenta els autobusos del Girona, els esmento jo a la moció. Comparem, si vol, el 
preu de l’autobús per pujar al Girona amb el preu de l’autobús que han facilitat a 
Montjuïc per poder accedir al seu centre. Per mi això també és qüestions de prioritats i 
també cal tenir-ho en compte. 

El tema de la gratuïtat era una qüestió, ja ho has comentat, de temes ecològics. Hi han 
ciutats que han avançat en aquest sentit, hi han ciutats que tenen propostes, ciutats 
com París, que no són precisament ciutats ni petites, ni fàcils en temes de mobilitat i 
que evidentment hauran de fer complicitats amb la seva àrea urbana, segur. 

Per tant, doncs els agraeixo el vot a favor de tots aquells grups que han dit que hi 
votarien a favor i espero que aquesta moció, per tant, vagi endavant i es debati a la 
Taula de Mobilitat en els termes en què ho han previst. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor 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, i el vot en contra del Grup 
Municipal Convergència i Unió la moció que presenta el Grup Municipal de la CUP - 
Crida per Girona per a millores en la mobilitat en transport públic a la ciutat. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
En contra: 
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. 
 

MOCIONS URGENTS: 

22. Moció que presenten els Grups Municipals d'ERC-MES, CUP-CRIDA PER 
GIRONA, PSC, C'S i PPC per acordar la retirada de la petició d'incorporar 
plaques identificatives en els treballadors de la neteja. 

El dijous 7 de juny el personal de l'empresa mixta Girona + Neta van tenir coneixement 
que l’Ajuntament ha proposat a l'empresa que tots els treballadors i treballadores hagin 
d'incorporar una placa identificativa a l'uniforme durant la seva jornada laboral. 
Aquesta mesura significa una vulneració dels drets laborals i mostra, una vegada més, 
una voluntat de criminalitzar el col·lectiu de treballadors de la neteja a la ciutat després 
que tot just en el ple passat acordéssim retirar la proposta que hagin de treballar amb 
un sistema GPS a la roba. Aquest nou cas ha indignat el col·lectiu de treballadors i 
treballadores de la neteja que han expressat als grups sotasignants de la moció el seu 
rebuig a aquesta proposta. En aquest sentit, ens han demanat que presentem la moció 
per la via d'urgència perquè es pugui debatre al ple de dilluns. 

A hores d'ara, l'empresa ja compta amb sistemes de control i fiscalització dels 
recorreguts dels treballadors i del grau de neteja en els carrers i places i, per tant, es fa 
totalment incomprensible la mesura proposada per l'equip de govern de CiU. De fet, en 
aquest mateix ple, el Govern porta una proposta per incorporar 4 treballadors nous a la 
plantilla perquè després de 7 anys de concessió ha corroborat que la plantilla era curta 
i que no es podien complir els objectius de neteja establerts en els plecs. 

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament de Girona el següent ACORD: 

El ple de l’Ajuntament acorda que es retiri la petició feta a l'empresa mixta Girona 

+ Neta que obliga les treballadores i els treballadors de la neteja a incorporar una 
placa identificativa a l'uniforme quan desenvolupen la seva feina. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara hi hauria una darrera moció 
que s’ha presentat d’urgència. Qui substanciarà la urgència? 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Si és necessari substanciar la 
urgència, simplement dir que això ve arran d’una proposta que van fer arribar vostès 
als treballadors de Girona..., o va fer arribar l’empresa a petició seva als treballadors 
de Girona+Neta fa pocs dies i això és el que justifica..., que a més a més és per 
aplicar-la pràcticament ja, i això és el que justifica la urgència de la moció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Intervencions? Doncs 
votem la urgència. Vots a favor de la urgència? 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió en l’ordre del dia de 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): Molt bé, qui substanciarà la 
moció? Han dit que hi havia unes persones... 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Exacte, si és possible, hem 
demanat al senyor Pau Gálvez, representant dels treballadors de Girona + Neta. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Endavant, endavant. Doncs si 
vol passar al faristol, té cinc minuts, en aquest cas és diferent, no és ben bé una moció 
ciutadana, però han cedit els seus cinc minuts de temps alguns grups municipals. Per 
tant, té aquests cinc minuts, després ja pot passar al seient perquè després els altres 
grups, no els cinc que han cedit el seu temps, podrem fer les nostres reflexions. 

Moltes gràcies i benvingut. 

Sr. Pau Gálvez (en representació dels treballadors de Girona +Neta): Primer de 
tot, gràcies, senyora alcaldessa, gràcies, regidors, regidores, per deixar-nos aquest 
petit espai. Primer de tot i així, res, una acta: «L’empresa informa al representant legal 
dels treballadors que seguint indicacions de l’Ajuntament de Girona en breu es 
procedirà a l’entrega de les xapes identificatives individuals i intransferibles per a cada 
treballador d’aquesta empresa que hauran de dur obligatòriament damunt de la roba 
en un lloc distingible per a ser fàcilment identificables per a tercers.» Això és del 7 de 
juny, el dijous. 

Vejam, sortim fa poc d’una moció sobre els GPS, tornem a una formalització sobre el 
control, formes de control. Tornem a dir: els treballadors i treballadores de 
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Girona+Neta cada dia firmen un «parte» de treball, és a dir, el servei, on s’indica el 
sector en el qual han de treballar. Jo com a veïna, per exemple, puc decidir en un 
moment determinat que si la paperera del meu carrer no ha sigut recollida, puc trucar a 
l’Ajuntament o a l’empresa i dir: «Escolti, soc la veïna de l’avinguda de Santa Eugènia 
número 44 i aquí no ha passat l’escombriaire.» Ràpidament l’empresa té la possibilitat 
de saber quin és el treballador que li tocava aquest servei i, per tant, poder esbrinar 
per què hi ha hagut aquesta incidència. 

Segon, continuarem tenint GPS tant en els vehicles com a les eines, per tant, els GPS 
també continuen dient els recorreguts que han fet les treballadores i els treballadors 
d’aquesta empresa. 

Tercer, i amb tot el «carinyo» del món, quina serà la propera sorpresa? Perquè anem 
de sorpresa en sorpresa sobre els controls que s’hauran de fer sobre les treballadores 
i treballadors de Girona+Neta. 

Qüestió de fons, com ho veiem nosaltres, com ho veu la plantilla, que és la que m’ha 
donat la possibilitat de fer de portaveu. Hi ha un problema, però el problema no és que 
la plantilla de Girona+Neta siguin uns «vagos», uns peresosos, una gent mandrosa 
que no fa la seva feina, del que estem parlant és que hi ha problemes organitzatius 
segurament, que es deuen estar intentant solucionar. Però la solució d’aquests 
problemes no serà mai, insisteixo, llençar a l’opinió pública sembla ser, perquè en 
última instància això són formes d’intentar que sigui la ciutadania que denunciï si no es 
neteja el seu carrer suposadament perquè hi ha un treballador o una treballadora que 
és prou peresós com per no fer-lo. Sinó del que estem parlant és que segurament, 
com aquí s’han aprovat quatre llocs de treball més dels quals nosaltres estem contents 
perquè s’hagi reconegut, però és que això vol dir que la càrrega de treball que s’està 
patint en aquests moments no és la correcta. Per tant, no culpabilitzem treballadores i 
treballadors i Girona+Neta, parlem i amb això sempre ens trobarà i ens trobarà aquest 
equip de govern i ens trobarà el regidor Berloso en tot moment de com organitzem 
millor el servei. Les veïns i veïns d’aquest poble tenen el dret de tenir un bon servei de 
recollida d’escombraries i de neteja viària, però això no és cap excusa i molt menys pot 
ser dir que és per culpa dels treballadors d’aquesta plantilla el que aquest dret no 
estigui adquirit. 

Gràcies a tothom. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No, disculpi, que 
m’he confós, si vol seure, perquè sí que tindrà els dos minuts finals de rèplica, si veu 
que els necessita. El senyor Berloso, doncs. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. En primer lloc, tal i 
com vostès manifesten en la seva moció, de moment és una proposta, pendent de 
parlar-ne en les reunions que tenim cada dos mesos amb el comitè d’empresa per 
tractar diferents temes i que des de fa temps està programada per demà dimarts dia 
12 a les dotze hores. 
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Nosaltres tenim un objectiu que és que Girona sigui una ciutat neta, tenim un contracte 
amb una empresa i hem de buscar els mecanismes per controlar-la de la millor 
manera possible. Necessitem treballar amb dades si volem millorar resultats, això ho 
fan avui totes les empreses del món i també ho hem de fer a l’Ajuntament. Defensem 
els diners dels contribuents, el contracte és de 86 milions, és el principal contracte de 
la ciutat i l’hem de gestionar de manera moderna i de manera que puguem millorar 
resultats. Per exemple, ens han criticat molt amb el GPS, doncs gràcies a l’ús 
d’aquesta tecnologia, els primers resultats ens diuen que la gran majoria dels 
treballadors compleixen amb més del 90 per cent de la ruta que tenen programada. 
Amb aquesta informació podem treballar amb millores en aquells casos on això no ha 
pogut ser i esbrinar el perquè. 

Fer que el treballador porti un número no és criminalitzar-lo, altres treballadors públics 
també ho tenen i tots ho veiem com un sistema de transparència i com un servei a la 
ciutadania. Quin problema hi ha que el treballador porti un número? És una millora de 
la transparència de cara a la ciutadania. Vostès creuen que els veïns i veïnes de 
Girona això els representa un problema? El problema l’estan generant vostès fent 
política d’una mesura enfocada a la transparència que vostès tan defensen quan els 
convé, però quan no els convé, resulta que no hem de ser transparents. 

Vostès, sobretot la CUP i Ciutadans, que sempre es queixen al Ple de coses que no 
estan netes, el que haurien de fer és entendre que amb mesures com aquestes el que 
volem és precisament millorar la neteja, saber en quines rutes o en quins serveis hi ha 
més problemes i poder prendre mesures de millora, tot això respectant l’anonimat del 
treballador i els drets laborals. 

Per tot l’exposat, votarem no a la seva moció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I té, res, un breu 
moment, senyor Gálvez. 

Sr. Pau Gálvez: Primer de tot, espero que no vegin en això cap maniobra política 
perquè si «algo»..., precisament ens volem separar del joc polític legítim, per suposat, 
que hi ha en aquesta cambra i nosaltres l’únic que estem parlant són d’unes peticions 
fetes des d’una plantilla de treballadors de servidors públics i que consideren que no 
han parlat de criminalitzar, però sí de culpabilitzar en un moment determinat de 
culpabilitzar aquesta plantilla de les mancances d’un determinat servei. I sento portar-li 
la contrària, però segons l’acta que tenim signada entre el comitè d’empresa i la 
plantilla, això no s’anava a discutir, sinó que això s’anava a implementar i amb idees 
pel que a nosaltres ens arriba, per a aquesta setmana. O sigui que hi ha un problema 
de comunicació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. L’únic que sí 
que efectivament és una qüestió política perquè ho presenten uns partits polítics, no és 
una moció de vostès, sinó que és una moció política (Veus de fons.) Ja, ja, no és això. 
(Veus de fons.) Algú de vostès té la paraula? Gràcies. El públic, d’acord, però 
vostès..., disculpin...Passem a la votació, si us plau. 
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Vots a favor d’aquesta moció? 
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 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, i el vot en contra del Grup 
Municipal Convergència i Unió, integrat per deu membres, la moció que presenten 
conjuntament els grups municipals d’Esquerra Republicana - MES, CUP - Crida per 
Girona, Partit dels Socialistes de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular per acordar la 
retirada de la petició d’incorporar plaques identificatives en els treballadors de la 
neteja. 
(Aplaudiments i xiulets.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Bona tarda pels 
que veig que marxen. 

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

PART DE CONTROL 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I continuem amb el Ple, 
passaríem a les parts de control, primer dels decrets i resolucions a donar compte. 
Intervencions? Sí, senyor Rodríguez. 
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Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Ens trobem, doncs, amb un 
nou decret, aquest de cartipàs, que nomena els òrgans depenents de l’Alcaldia, un 
organigrama, com ha dit la nostra portaveu, que dilueix de nou l’àrea de drets socials 
difuminant un projecte realitzat durant prop de vint mesos al Govern i que buscava 
donar resposta a les necessitats d’una part molt important de la població. Tot plegat ha 
estat conseqüència del decret amb què es formalitza el relleu de la regidora Isabel 
Muradàs acceptant la renúncia tot i que, que sapiguem, no està imputada i que tenia 
per part nostra una valoració positiva i amb molts temes per culminar, com és les 
propostes contra la segregació escolar, la millora de les escoles, les activitats 
esportives extraescolars a l’abast de tots, de totes les escoles, donar sortida a les 
mocions aprovades i a diversos acords de les taules on estava implicada. Això, 
juntament amb el que ha passat durant tot aquest mandat, ens porta avui a acollir 
regidor vint-i-u de la seva llista. Aprofito per saludar-lo, senyor Pujols, i donar-li la 
benvinguda i que sàpiga que té el meu «apreci» personal, però sens perjudici del que 
he dit de la regidora Muradàs, que preferíem que hagués sigut una altra situació. 

Com vostès saben, la missió bàsica de l’Ajuntament és doble, governar i administrar, 
un bon govern ha de cercar les complicitats necessàries per garantir un programa de 
govern amb lideratge i direcció. 

Per tant, sembla un decret més per resoldre l’expedient tot esperant que només falten 
deu mesos per a les properes eleccions com algú ha dit. Un mal servei per a la ciutat i 
un inconvenient per a la corporació. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, però la pregunta o el... 
(Veus de fons.) Ah, d’acord, d’acord. Molt bé. Gràcies. Alguna altra? Gràcies, senyor 
Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, seran un parell de preguntes, la 
primera és que hem vist que s’ha renovat el que és el contracte de seguretat amb una 
empresa de seguretat per diversos equipaments públics i ens agradaria saber si 
l’Ajuntament garanteix que aquests membres de seguretat privada facin cursos en 
l’àmbit de la lluita contra l’homofòbia, contra el masclisme, contra el racisme i la 
xenofòbia, si això es garanteix o no es garanteix. 

I la segona és que hem vist que també hi ha un..., diria que és un acord de la Junta de 
Govern Local en què es fa com l’acord de què es pot fer i què no es pot fer dins el 
palau firal, de cara que se’ls diu a Fira de Girona què s’hi pot fer i què no s’hi pot fer, i 
veiem que s’inclouen tres concerts com a possibilitat dins de l’activitat de Fira de 
Girona. Ens agradaria saber si és que hi ha previst retornar a aquell vell costum que hi 
havia a la ciutat que era que el palau firal fos un escenari de concerts a la ciutat. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): La senyora Planas respecte del 
contracte de... (Veus de fons.) Ah, disculpi, senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Només un esment també. Amb 
relació als decrets, surt, bé, apareix en el ple, diguéssim, que han incorporat o han 
substituït un nou càrrec de confiança, n’han substituït un que ja existia, ha canviat la 
persona i llavors volíem dir que lamentem que entenem que s’ha perdut l’oportunitat de 
posar algú amb experiència en aquesta figura que entenc que és de coordinadora (...) 
d’àrea, doncs hauria sigut oportú i sobretot coneixedora de l’àmbit dels serveis socials 
i, en canvi, han preferit posar algú de partit. 

Més enllà d’això també de fet volia esmentar..., el que passa que avui amb la proposta 
urgent, aquella que no sabíem..., ens ha deixat una mica destarotats, però volíem 
saber de fet, per quan tenen previst explicar-nos els canvis de cartipàs, comencen a 
córrer rumors, avui teníem aquesta proposta que no sabíem i agrairíem que ens fes 
una explicació d’aquests canvis i de quins són els motius dels canvis de cartipàs que 
avui ens han posat a sobre la taula així de manera urgent. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si vol respondre, 
senyora Planas, el tema del contracte d’assegurament per a equipaments públics... Ho 
mirarem. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, ho mirarem. La veritat és que no el tinc ara 
al cap, li mirarem i li direm quina és..., bé, les condicions que conté el contracte, si 
conté realment el que vostè ha dit o està englobat en algun..., bé, en alguna de les 
parts del ple de manera general. Li diré alguna cosa. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte al 
canvi del càrrec... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, respecte al canvi del càrrec realment 
nosaltres tenim la potestat de posar qui creiem més adient, en aquest cas s’ha decidit 
com a assessor de l’Àrea de Sostenibilitat posar aquesta persona i, bé, crec que... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, d’igualtat. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, i d’Igualtat, el grup ha decidit posar aquesta 
persona perquè pensem que és la persona adient per poder-nos ajudar a fer tota la 
tasca. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Del cartipàs, sí, 
ja els ho explicaré, però tampoc, ja veuen, no hi ha gaire misteri, vull dir que... Ja han 
vist també el decret..., bé, però vull dir que també han vist el decret en què ja diu una 
mica, doncs els ho acabaré de confirmar el que ja veuen, però els... Tenen un decret 
aquí, senyor Salellas. Com que va fent que no... Tenen aquí un decret que parla del 
nomenament, de les cinc tinences d’Alcaldia, és un decret a donar compte... Val, per 
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això jo li deia, vull dir, misteri no n’hi ha massa perquè ja el tenen vostès, el decret, 
però ja els explicaré millor i ja ho comentarem. 

I respecte als concerts, sí, efectivament la idea seria retornar a poder fer concerts a la 
Fira de Girona, per això també part d’aquestes obres que es feien a la Fira de Girona 
era precisament perquè s’admetés l’ús segons la normativa d’activitats de poder fer 
aquest tipus de concerts. I sí, és la idea. 

23. PRECS I PREGUNTES. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Doncs ara sí, passaríem a precs 
i preguntes. Endavant, vostè senyor Vázquez... 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, gràcies, alcaldessa. Desde el barri de la 
Avellaneda nos llegan quejas respecto a las falta de mantenimiento de las zonas 
verdes, ya que hay tramos de aceras que son totalmente intransitables puesto que los 
arbustos ocupan parte de la acera. Y, por lo tanto, la pregunta es si tienen prevista 
alguna actuación inmediata lo tienen en el calendario. 

La segunda pregunta para el regidor señor Alcalà. Hace unos meses comentamos con 
el señor Alcalà la posibilidad de hacer un carril bus con giro a la izquierda en la calle 
Barcelona desde la salida a la estación bus. Eso evitaría la circulación de autobuses 
que salen en sentido norte de calles más problemáticas, porque ahora cada uno sale 
por donde le parece. En cambio, si se hace un carril bus para los que van en sentido 
norte y poder hacer un giro en carretera de Barcelona, todos saldrían en este sentido. 
La pregunta es si se ha valorado, señor Alcalà, o si hay alguna posibilidad de estudio. 

Gracias. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Aquesta seria una petició 
per al senyor Berloso en relació amb uns arbres, en concret uns arbres que es troben 
al riu davant de la caserna de la Guàrdia Civil on està aquest aparcament, no està la 
passera, doncs quan creen els vianants per creuar el riu toquen amb les branques dels 
arbres. Preguem una poda o un manteniment d’aquests arbres i per quan es podria 
realitzar. Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. La setmana passada ens 
van comentar a Campdorà que continuen tenint el problema de posar un llum al que és 
la pujada..., el que seria la carretera, la pujada cap al nucli antic, cap a l’església, a la 
part de la carretera. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): A Campdorà. 
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Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): A Campdorà, eh? I que queda pendent 
suposo als pressupostos i, per tant, és una cosa que es podria fer ràpidament. I el 
tema del radar, que es tornen a queixar de la velocitat. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, tres qüestions. Una del barri de Sant Ponç 
al respecte d’una obra de d’adequació de mobilitat que s’havia de fer a l’inici del carrer 
Esport, fa molts mesos que està pendent, fins i tot el regidor Martín des del govern hi 
havia estat implicat i voldríem saber com està aquesta obra i quin és l’estat. 

Respecte al moviment de contenidors, ja en alguns barris ens havia arribat, com Sant 
Narcís, moviments de punts de recollida i en aquesta ocasió ens ha arribat d’una 
manera molt contundent del barri de Torres de Taialà perquè s’han eliminat molts 
punts de recollida i han quedat molt concentrats de manera que alguns veïns han de 
caminar i molt per arribar a aquests punts de recollida. Més enllà d’aquest problema 
puntual d’aquest barri, també ens agradaria saber sota quins criteris s’estan eliminant 
o s’estan movent aquests punts de recollida. 

I finalment, ens havien arribat múltiples queixes, i he tingut l’oportunitat de corroborar 
que és així, sobre l’estat d’alguns parcs i jardins de la ciutat. La veritat és que alguns 
l’estat és realment lamentable, l’estat de neteja d’herbes, de manteniment dels parcs i 
jardins. Sense anar més lluny, aquest cap de setmana hem estat a la festa major de 
Montilivi i la plaça Ciutat de Figueres el cert és que és estrany que estigués en aquell 
estat, places de Montilivi, de l’esquerra del Ter, és a dir, és un problema generalitzat a 
tota la ciutat. Les herbes tapen alguns bancs, és a dir, no és un problema menor, des 
del nostre punt de vista. Vàrem anar a veure com s’havia contractat aquest servei de 
manteniment i treballs de jardineria més enllà de les brigades. I ens ha sorprès que, 
malgrat que es va iniciar el procés de contractació el setembre de 2017, no es va 
adjudicar fins fa relativament poc, gener, febrer, febrer de 2018. Volíem saber el 
perquè d’aquest endarreriment i per què està fallant tant aquesta contractació i 
aquestes empreses que van resultar adjudicatàries d’aquest contracte. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies. Jo volia preguntar sobre el 
jardí vertical de la plaça d’Europa, que està molt malmès, que no es cuida i a veure si 
s’hi farà alguna actuació. 

Després també volem preguntar sobre les papereres del Barri Vell que s’han tret, que 
es veu que se n’han tret unes quantes, per quin motiu era i si es reposaran. 

I després amb relació a una moció que es va guanyar fa un any sobre les plaques de 
les «vivendes» de protecció oficial de fa molts anys que es va aprovar que es 
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retirarien, voldríem saber si s’han començat a retirar o si està previst que es faci aviat 
sobretot a la zona del passeig d’Olot, que n’hi ha moltes, Santa Eugènia, Sant Narcís. 

Gràcies. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, ens hem trobat amb un conflicte 
que diverses mares i pares ens han comentat, que és que l’autobús de Girona si vas 
amb dos menors de quatre anys, o sigui, amb menors de quatre anys, un ha de pagar, 
val? I no serveix la targeta de zero-dotze anys i no serveix i ens ha arribat la queixa i 
caldria buscar alguna solució, com a prec. 

En segon lloc ens agradaria saber si han estudiat la possibilitat d’incorporar la vacuna 
anticonceptiva per a senglars que s’està provant al Vallès i que sembla que ha tingut 
bastant d’èxit. 

En tercer lloc, ens agradaria saber quines accions duran a terme al voltant del grup 
d’extrema dreta que últimament està actuant impunement a la ciutat de Girona i que ha 
agredit persones i locals en els últims dies. 

I finament, l’última pregunta té a veure amb la ràdio i és que a l’última reunió que van 
fer van decidir que posposarien el punt que portaven a l’anterior Ple perquè oferirien 
un contracte menor, però que durant aquestes setmanes aniríem treballant el projecte 
de ràdio. El cert és que hem tingut zero notícies sobre el projecte de ràdio. Pensen 
convocar-nos algun dia? 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, hi ha un relleu a serveis socials 
que ens preocupa, que és la plaça de cap de secció de centres cívics, crec que s’ha 
de jubilar més o menys en breu. Teníem entès que ja hi havia previst fins i tot algun 
relleu, fins i tot s’havia fet algun procés selectiu que tenia d’alguna manera a veure 
això i ens sembla que ha quedat com parat. Llavors voldríem saber una mica com està 
aquest relleu i com el preveuen fer. 

L’altre és: a l’octubre de 2016 vam realitzar un acte en honor a l’Antònia Adroher i vam 
entrar llavors una petició amb una colla de signatures que es posés una placa amb el 
seu nom a l’Ajuntament recordant que va ser la primera regidora dona d’aquest 
consistori. Llavors, no hem rebut mai resposta, voldríem saber en quin punt està 
aquesta petició. 

L’altre és: fa un més encara no vam aprovar la moció aquesta de menjadors escolars i 
voldria saber si han fet alguna gestió, en el seu moment van votar a favor. Menjadors 
escolars, si han fet alguna moció com a Ajuntament en aquest sentit. 

Finalment i relacionat amb la moció que presentàvem avui, des de Montjuïc ens han 
fet saber que, tot i la proposta que en el seu moment va tirar endavant de l’autobús 
que portava alumnes des de Montjuïc fins al Narcís Xifra, van arribar a uns acords en 
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els quals s’anirien reunint per fer aquest seguiment. Sembla ser que aquestes reunions 
no s’han produït i llavors aquestes famílies estan preocupades realment pel curs 
vinent, quina serà la solució i si pensen donar alguna resposta més en acord amb el 
que les famílies demanen. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Poch... 

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. La meva pregunta és sobre 
el Pla especial de les hortes de Santa Eugènia. Sabeu que el Pla especial de les 
hortes està en aprovació inicial des de l’any 2010-2011, que alguna vegada que hem 
preguntat sobre per què no s’havia tirat endavant l’aprovació provisional, se’ns va dir 
que com que hi havia la previsió d’obertura del vial, el que es volia era mirar de 
treure’l. Per treure’l s’ha de modificar el Pla director urbanístic del sistema urbà de 
Girona, que el preveu com a sistema general, i el que demanaríem és que ara que hi 
ha nou govern doncs potser l’Ajuntament comenci a fer passes per mirar de modificar 
o proposar de modificar el Pla director urbanístic de cara que en un futur es pugui 
aprovar definitivament incorporar la..., treure el vial del Pla especial de les hortes. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies. La primera pregunta és amb relació 
al fet que sabem que fa quatre anys que en pressupostos participats s’està fent una 
reserva per cobrir la pista de Fontajau, del barri de Fontajau i voldríem saber en quina 
situació es troba. No sé a qui li he de preguntar. 

També voldríem saber sobre la situació del Pla social de les Pedreres. I amb relació 
també a temes d’aquesta àrea, l’estat del mapa socioeconòmic que també és un tema 
que arrosseguem de fa anys. 

I per finalitzar, hem sigut coneixedors que es va suspendre el concert inaugural del 
Festival de Jazz de Girona, ja hem vist anunciat que es retornarà l’import de les 
entrades, però, en canvi, se’ns ha fet saber que la formació..., les dues formacions que 
havien d’actuar en aquest consell inaugural han hagut d’assumir les despeses dels 
bitllets d’avió i de transport i de dietes, etcètera, perquè ja se’ls va comunicar massa 
tard que s’anul·lava el concert inaugural. I el més preocupant és que aquesta situació 
no és única, sinó que ja s’ha donat altres anys. I, doncs bé, se’ns ha fet saber que hi 
ha aquesta mala organització que provoca algunes cancel·lacions amb alguns dels 
esdeveniments programats i que produeix aquest tipus d’incidències en els grups que 
hi participen. 

Gràcies. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Una única pregunta i ja 
la vaig fer en plens anteriors, però m’agradaria saber quin és l’estat de la qüestió. Al 
carrer Costabona amb l’encreuament amb el parc Núria Terés hi ha la séquia Monar 
allà a tocar i la tanca està molt malmesa i això m’agradaria saber... Se’ns va contestar 
que properament es faria alguna actuació, però veiem que no s’hi ha fet. Gràcies. 



163 
 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies. Tres preguntes. Com està el Pla 
integral de Sant Narcís? Ho vaig preguntar el ple passat, hi havia una reunió pendent 
que es va ajornar, volíem saber a veure com està previst. 

I dues preguntes més. Se’ns fa saber que el passeig General Mendoza no té 
il·luminació, que és molt fosc i que estava previst, en pressupostos participats hi havia 
una partida de 22.500 euros. Passeig General Mendoza, sí, aquest d’aquí, molt fosc. 

I per últim, al carrer Castell de Peralada hi ha un local, una seu de la UdG, hi han 
pintades i sembla ser que han demanat que les netegessin, però que no se’ls ha atès 
del tot o se’ls ha dit que no podia ser. I voldríem saber com està aquesta qüestió. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs 
passaríem ja a les respostes. Crec que el primer regidor que té alguna cosa és el 
senyor Sastre... 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Referent a la 
pregunta de la senyora Costa amb relació a les plaques del franquisme, s’ha de fet 
una relació de quines són aquestes plaques i, a més a més, com ja va manifestar el 
meu predecessor en el càrrec, també s’ha de fer amb molta sensibilitat parlant amb els 
veïns, tenint en compte que estem parlant d’espais privats. Una vegada s’hagi fet 
aquesta relació, s’hagi fet aquest procés de diàleg, que no és un procés fàcil, sinó que 
és un procés feixuc, que estem parlant que això portarà un temps, una vegada estigui 
feta tota aquesta relació, s’haurà de demanar a brigades que procedeixin a fer aquesta 
actuació i finalment esmenar el que no deixa de ser encara a dir d’avui una vergonya 
de veure el jou feixista en alguns habitatges de la nostra ciutat. 

Dit això, referent a la pregunta de les hortes de Santa Eugènia, és veritat que el Pla 
especial que es va redactar en el seu moment va quedar aturat per motius jurídics. Per 
tal d’intentar esmenar aquella situació i posar ordre (...), cada vegada que anem a 
Santa Eugènia (...), però sí intentar esmenar el que és veritat, que hi ha una qüestió 
d’intentar posar ordre en l’espai de les hortes, no només en relació amb matèria 
urbanística, sinó també amb altres aspectes, s’estan buscant algunes vies alternatives 
per poder establir un mínim de normativa que sigui vigent en l’espai de les hortes 
També una cosa en referència, i això m’avanço, el senyor regidor d’Urbanisme ho 
sabrà potser més bé que jo, que amb el tema del Pla director urbanístic la mateixa 
Generalitat ja ha posat fil a l’agulla per intentar reformar el Pla especial de l’any 2010, 
també, no només en referència al vial aquest, sinó perquè és un pla que va néixer..., 
era fruit d’una època passada i s’ha de reformar. Per tant, això estaria també dins 
d’aquest paquet. 

I finalment amb relació al mur de contenció de la séquia Monar, és veritat que degut..., 
és el que dèiem sempre, que la séquia va ser un regal enverinat en el seu moment 
perquè ens ha obligat a fer de manera contínua i ens obliga a fer moltes inversions. 
Aquí davant on hi ha l’establiment de la Gersal va caure aquest mur. I el que estem 
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intentant ara, que estem en vies de diàleg, és si a través de l’eina operativa que també 
és el Consorci del Ter, si ells ens poden fer el projecte, que també és missió del mateix 
consorci, perquè això no deixa de ser també una variant del que és el Ter. Si podem 
fer aquesta actuació i arreglar-ho el més aviat possible. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I em sembla que quedava un 
tema de vacunes dels senglars. Eh que sí que ha dit això? Li pot tornar a dir, senyor 
Salellas, perquè jo tampoc no ho he...(Veus de fons.)  

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): A veure, francament, és la primera notícia referent a 
les vacunes anticonceptives dels senglars. El que sí que vam estar mirant a nivell 
tècnic és si hi havia algunes maneres de poder posar solució al que ja és una plaga 
com que no hi ha depredadors i que, a més a més, cada vegada s’han envalentit més i 
cada vegada van més a llocs urbans. 

Vam mirar també el tema de les feromones que havien fet a Salt, que no va acabar de 
funcionar, per tant, tota mesura imaginativa ens la mirarem, l’avaluarem bé, però al 
final a dia d’avui els mitjans mecànics no deixen de ser o són encara el més efectiu, tot 
i que estem amatents a tot tipus de mesura que pugui sortir al mercat. Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Martí Terés, això 
del mapa socioeconòmic, ja li diré alguna cosa perquè ara en aquest moment no sé 
com està, amb la qual cosa no li puc contestar. 

El tema del Pla social de les Pedreres sí que ja està agendada em sembla que és per 
a d’aquí quinze dies la primera reunió amb veïns per començar a treballar i anar 
prioritzant aquelles accions, les que siguin més viables per fer de forma més rapida i 
anar prioritzant la resta. Si vol li diré exactament el dia, però em sembla que és d’aquí 
quinze dies que tenim la reunió. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Vázquez, 
referent al gir a l’esquerra que vostè em comenta a través d’un carril bus, des de 
Mobilitat sempre evitem treure els girs a l’esquerra pel perill que podria representar de 
cares a sinistralitat. En aquest cas, a més a més, també comportaria una regulació 
semafòrica de tota aquella cruïlla, per la qual cosa també comportaria moltes més 
retencions. Però sobretot, sobretot, és un tema que intentem evitar els girs a 
l’esquerra. De fet, al carrer Barcelona ens queda també el de la plaça Espanya, en la 
qual estem treballant també per eliminar-lo. 

Senyor Rodríguez, tenim un tema pendent que és el tema sobretot del radar, el tema 
dels llums s’ha de solucionar ja de forma..., s’hauria de solucionar de forma immediata. 
El tema del radar, vostè ja ho sap perquè ho ha patit, la dificultat que ens comporta, és 
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un compromís que vàrem adquirir tant vostè com jo i que intento de poder resoldre en 
aquell sector. És un tema de competències del carrer. 

Senyora Paneque, referent al tema pendent d’accessibilitat en el sector de Sant Ponç, 
ja vàrem parlar amb al presidenta, ja li vàrem comentar l’opció que fèiem, que seria 
l’ampliació d’un carril bici, eliminarem aparcaments i aquella zona a la qual dona accés 
en aquest senyor que té dificultats, doncs farem un carril bici, d’aquesta manera 
aquest senyor es podrà incorporar i anar a buscar el pas de vianants. Jo creia que 
quan ara..., quan hem fet l’estació de Girocleta aprofitarien per fer-ho, però els tècnic 
segurament que no han pogut fer-ho, però estava planejat per fer-ho així. 

El senyor Salellas, referent al tema dels passatgers, m’imagino que vostè em parla 
quan els nens són menors de quatre anys. Sí, de fet, això obeeix a una normativa de 
la Generalitat, perquè la Generalitat contempla que el nen anirà a coll del pare o de la 
mare. És una normativa de la Generalitat. Sí, sí, és una normativa de la Generalitat. 
En tot cas, l’opció seria que el segon pogués tenir la targeta..., la T-12. La té, la 
targeta? (Veus de fons.) Ja, ja... Seria buscar la solució, però obeeix una normativa. 
De totes maneres ho miraré per veure si d’alguna manera se li pot fer aquesta targeta 
T-12, però és així, obeeix la normativa de la Generalitat. Sí, sí, estem d’acord. 

Senyora Pèlach, sobre el tema de l’autobús de Montjuïc, avui he rebut un correu i avui 
mateix li he contestat, en la qual ja enviava que busquessin una reunió per tenir-la. 
L’opció amb la qual estem treballant, que és la més viable és la que vàrem fer l’any 
passat a través del consell comarcal. Ja se’ls va dir que com a transport públic, i aquí 
ha sortit abans en el debat del tema dels autobusos, nosaltres fem línies regulars, 
TMG fa la línia regular, no fa el transport a les escoles. En aquest cas s’ha buscat 
aquesta opció i així se’ls explicarà. 

Senyora Terés, la pista coberta de Fontajau està en el procés de redacció del projecte, 
quan tinguem l’esborrany, jo ja vaig parlar amb els veïns i això hi ha partida 
pressupostària per poder-lo tirar endavant i també vaig anunciar que el nostre objectiu 
seria que de cares a l’any vinent, a veure si els terminis ho permeten, doncs que ells 
volen celebrar el vint-i-cinc aniversari de l’associació, que en definitiva pràcticament és 
el del barri i voldrien tenir aquesta pista. Farem els esforços perquè pugui ser això, tant 
de bo, però també ja se’ls va dir. 

Senyora Maria Mercè Roca, referent al tema del Pla especial de Sant narcís, 
efectivament m’ho va preguntar, jo li vaig dir que estava a punt de..., que hi havia data, 
de fet, ja li vaig enviar un WhatsApp dient que s’havia anul·lat, perquè els veïns va 
coincidir que estaven preparant la festa major del barri. Se n’ha programat una altra i 
coincideix amb els altres veïns que també fan la festa i ens han demanat de buscar-la. 
Però nosaltres estem a disposició, a més a més, ja haurien de tenir-la feta, perquè la 
persona que havien contractat finalitzava el termini. Per tant, som nosaltres els primers 
interessats a poder acabar ja aquesta qüestió. A partir d’aquí, hauran de començar a 
caminar. 
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Sobre el tema de la il·luminació de General Mendoza, miraré aquest carrer en concret, 
però sé que s’està substituint il·luminació a molts llocs de la ciutat, sobretot ja posant 
el LED; i crec molt, però ara no li puc assegurar, que aquest és un dels carrers. 

Referent al tema de les pintades, ja sé que els varen enviar un correu a tots els 
regidors, però crec que aquesta resposta que li donaré també els servirà a vostès 
perquè quan els ho demanin sàpiguen el criteri que utilitzem. Saben vostès que tenim 
una empresa contractada que fa fonamentalment el que és el Barri Vell i cada vegada 
hem anat estirant més. Aquesta empresa, de forma regular, doncs va netejant els 
grafits i la neteja de les façanes. No arriben sempre a tot arreu i no donen a l’abast, 
però és un continu. Per altra banda, des de brigades tenim una unitat que fa la neteja 
també a tota la ciutat i que no actua generalment al que són espais privats, que és el 
cas. Aleshores quan ells ens adrecen la voluntat que se’ls netegi, la resposta sempre 
és que quan aquesta brigada..., fora que fossin pintades ofensives o amenaces, però 
aquestes pintades amb el que veig jo són insignificants amb tots els respectes, però el 
que fem és quan la brigada actua sobre el barri, després com que en aquest cas ja 
tenim l’autorització, actuem. Per tant, per molt que ho enviïn a tots els regidors, amb 
tots els respectes, eh?, farem el procediment que venim fent de forma habitual. 

I crec que ja està. Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, senyor 
Salellas, jo no sé si vostè s’ho creurà o no, però avui estàvem parlant precisament de 
la ràdio, que havíem de fer... No, no, ja ho sé, ja ho sé, per això li dic «no sé si s’ho 
creurà», perquè és casualitat, però és que és veritat. Estàvem per..., bé, s’ha acabat 
de fer ja el pla de programació que vàrem dir que nosaltres els presentaríem una 
proposta i, per tant, segur que demà els faran la convocatòria per quedar aquesta 
setmana i per llavors poder, tal com vàrem dir, poder treballar en la proposta inicial que 
nosaltres fèiem. Però li ben asseguro. 

Respecte a la senyora Pèlach, me demanava pel relleu de l’Amadeu Mora, no, 
senyora Pèlach? No? (Veus de fons.) Ah, val. Sí, sí. Bé, en aquest cas, al ser un tècnic 
s’ha de fer un procés de selecció per escollir el rellevista. S’està iniciant el fer aquest 
procés de selecció d’aquesta plaça, encara no ha sortit convocat, però breument 
sortirà convocat i, per tant, ja hi estem treballant i hi haurà el rellevista, però ho hem de 
fer tal com ens marca la normativa. En aquest cas, no hi ha una borsa de tècnics, mai 
tenim borsa de tècnics tan concrets perquè és més complicat i llavors s’haurà de fer el 
procés de selecció i estem treballant per fer-se en breu. Moltes gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí. Senyor Vázquez, respecte a les zones 
aquestes, a les voreres d’aquí de l’Avellaneda amb herbes, igual que aquí respondria 



167 
 

també a la senyora Paneque respecte al creixement de les herbes en tots els parcs i 
jardins, que s’estan donant. Veritablement tenim un problema, un problema que, està 
clar, nosaltres teníem dimensionades i planificades, diguem-ne, les brigades i les 
empreses contractades, diguem-ne, per donar resposta al creixement excessiu 
d’herbes i segons el temps no hi havia una previsió amb la pluja. Un exemple tenim 
que a Campdorà pels dies de les comunions i que devia ser el mes de maig –i el 
regidor d’allà em pot rectificar–, doncs es va fer tallar les herbes de dalt de la plaça de 
l’església, que estaven molt altes i de baix davant del que és el centre de l’associació 
de veïns, les antigues escoles. I amb no res l’altre dia, que també era una festa, vàrem 
tindre de tornar anar a tallar perquè, està clar, amb aquestes pluges, creixen d’una 
manera exagerada, no estan previstes, no tenim ni pressupost, ni tenim planificades 
les brigades per donar una resposta a aquest fenomen que estem vivint dallò. Així i tot 
s’hi està treballant amb intensitat i estem traient alguna brigada de jardineria 
pròpiament, en comptes de jardins anar per tallar herbes a tots aquests espais. 

El senyor Martín, uns arbres davant de la Guàrdia Civil. Jo ara en aquest moment no 
sabria dir-li, en prenem nota i després ja farem l’actuació que convingui. 

La senyora Paneque, a banda d’això de les herbes als jardins i voreres i tal, que ja 
hem contestat, diguem-ne, preguntes sobre per què s’han mogut uns contenidors de la 
Torre de Taialà. Llavors, vull dir, concretament aquests s’han mogut per seguretat i les 
persones s’han de desplaçar del lloc on estaven a aquest lloc màxim uns cent metres, 
no hi ha cap veí que tingui de desplaçar-se més d’aquests cent metres. 

Els criteris de moviments, aquests criteris de moviments, miri, són a vegades per 
seguretat, altres vegades perquè des de Mobilitat pinten nous passos de vianants i, 
per tant, per seguretat tenim de desplaçar uns metres determinats dels passos de 
vianants. I també perquè s’està fent un estudi de totes les illes i allà on es veu que no 
hi han les càrregues..., o sigui que no s’omplen cada dia els contenidors tractem, en 
carrers de proximitat, apropar i per això es canvien, es redueixen per estalvi, diguem-
ne, de recollida. 

La senyora Costa, el jardí vertical que hi ha allà al parc. Sí, això és un jardí vertical que 
es va posar en Temps de Flors, sí que ja hem netejat perquè estaven totes seques i 
ara a Temps de Flors correspon fer el desmuntatge d’aquest jardí vertical, d’aquella 
estructura vertical on es tindrien de plantar plantes. 

I jo em sembla que no tinc res més per contestar... 

(Veus de fons.)  

Bé, nosaltres això ja es va tindre una reunió, el senyor Lluc Salellas, un servidor i el 
cap de la Policia, es va assabentar d’aquesta qüestió, està actuant, la policia, per 
tindre controlat a veure què s’ha de fer amb aquests grups. 

I per una altra banda, sí que queda la resposta que vostè té interès de parlar amb el 
del Girona, amb el club de futbol Girona per poder-los, diguem-ne, trametre aquesta 
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preocupació. Així que hagi pogut contactar amb el president, que ja li tinc demanada 
hora, ja li passarem el telèfon i podran entrevistar-s’hi. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I crec que ja 
només quedarà el senyor Ribas i jo. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Senyor Terés, 
suposo que no parla pas del motiu de la suspensió, sinó de la problemàtica sorgida. 
Tinc desconeixement i he intentat contactar ara a veure si era cert el que comentava, 
que no ho dubto gens ni mica, però miraré demà de poder-li donar una resposta. El 
que sí que m’ha preocupat és que diu que és una tendència habitual. Ho ha deixat en 
aquest comentari. Evidentment també he fet aquesta reflexió, ho demanaré i els 
enviaré tot un detall del que ha anat succeint els darrers anys i esbrinaré a veure si hi 
ha aquesta problemàtica. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a la 
placa Antònia Adroher, tampoc em correspon, però ho desconec i, per tant, me 
n’asseguraré perquè evidentment tenim una dona per visibilitzar i, per tant, fem-ho i ho 
farem de seguida. I, per tant, li agraeixo que ens ho hagi recordat perquè segur que 
ens havia passat per alt. 

I respecte als menjadors escolars, és cert que, bé, ara com tenim el tema del canvi de 
regidoria, tampoc, però de totes formes sí que ens hem preocupat intentant interlocutar 
amb la Generalitat i, clar, estan amb els nomenaments de les direccions generals i 
dels directors..., direccions –perdó, no vull masculinitzar– de servei també i, per tant, 
suposo que necessiten una miqueta de temps per acabar de prendre aquesta decisió 
de com organitzen aquests pagaments..., el conflicte aquell que hi havia, doncs, com 
se’ls pot donar sortida, però estem amatents tot i que hi ha hagut aquest relleu, estem 
directament en contacte amb la Generalitat també a veure com es pot resoldre a 
través dels consells comarcals o directament a través de les AMPA. 

I em sembla que això és tot. Moltes gràcies a tothom. Ara sí que els demano al públic 
que ha de sortir perquè ara ja no és el Ple de l’Ajuntament i anem a fer de forma molt 
ràpida el d’Iniciatives i Projectes. 

I dit això, quan són tres quarts d’onze i quatre 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.  


