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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 12 DE NOVEMBRE DE 2018. 

A la ciutat de Girona, a les sis i set minuts de la tarda del dia dotze de novembre 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) 
 
El senyor Joan Alcalà i Quiñones intervé des de fora de la sessió per sistema de 
videoconferència atès la seva hospitalització i abandona la sessió a les nou i divuit 
minuts del vespre. 
 
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 dels plens ordinaris de dates 9 de juliol, 31 de juliol i 17 de 
setembre de 2018. 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
3. RATIFICACIONS. 
 
3.1 Expedient 2018024652. Decret de l'Alcaldia de data 25 de setembre de 2018 
relatiu al reconeixement de la obligació de l'administració municipal d'abonar el cost 
efectiu de les prestacions realitzades per part de l'Associació Ecoserveis per evitar un 
enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
3.2 Expedient 2018031749. Decret de l'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2018 relatiu a 
reconeixement de l'obligació de l'administració municipal d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per a la impressió del núm. 58 de la Revista el Roure, per 
evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
3.3 Expedient 2018037485. Decret de l'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2018 relatiu a 
reconeixement de l'obligació de l'administració municipal d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per al disseny i maquetació del núm. 58 de la Revista el Roure, 
per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
3.4 Expedient 2018035402. Decret de l'Alcaldia de data 9 d'octubre de 2018 relatiu a 
aplicació de l'increment retributiu establert en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de 
Pressupostos Generals de l'Estat al personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de 
Girona. 
 
PROPOSTES. 
 
Comissió Informativa d'Alcaldia 
 
4. Expedient 2018003381. Constitució del Consell Rector de l'emissora de ràdio de 
l'Ajuntament de Girona. 
 
5. Expedient 2018042965. Aprovació inicial del Pla de programació de l'emissora 
pública de ràdio municipal de l'Ajuntament de Girona per al període 2019-2020. 
 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 
 
6. Expedient 2013004214. Resolució del recurs de reposició, contra la desestimació 
presumpta de les al·legacions presentades per la representació de SETEX APARKI, 
SA, amb data 25 de juny del 2018. 
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7. Expedient 2018007619. Modificació pressupostària: suplement de crèdit. 
 
8. Expedient 2016009694. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les 
facturacions corresponents al quadrimestre març - juny 2018. 
 
9. Expedient 2016009694. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de 
les facturacions corresponents al quadrimestre març - juny de 2018. 
 
10. Expedient 2017048594. Posada a disposició del Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya de les dues finques de l'antiga fàbrica Simon per fer 
efectives les obres de rehabilitació existent i destinar-les a la seu de l'Institut 
d'Educació Secundària Ermessenda de Girona i el Centre de Formació d'Adults de 
Girona 
 
11. Expedient 2018021479. Modificació annex I - Pla Estratègic de Subvencions. 
 
12. Expedient 2017047904. Modificació de la plantilla de l'exercici 2018 aprovada per 
acord de Ple de data 18 de desembre de 2017 i modificada per acord de Ple de data 9 
d'abril de 2018, 9 de juliol de 2018 i 17 de setembre de 2018. 
 
13. Expedient 2018042912. Operació de crèdit Vivendes de Girona SA exercici 2018. 
 
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
 
14. Expedient 2017010370. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU 
núm. 73. Col.legi Dr. Masmitjà. 
 
15. Expedient 2017028059. Verificar el text refós de la modificació puntual del PGOU 
núm. 70 Mas Marroc, per deixar sense efecte la modificació puntual núm. 24 
delimitació sector PPU Mas Marroc. 
 
Comissió Informativa de Cultura 
 
16. Expedient 2018038258. Aprovar els nous Estatuts del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
 
17. Expedient 2018024652. Reconeixement de la obligació de l'administració municipal 
de les prestacions realitzades per part de l'Associació Ecoserveis per evitar un 
enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
 
18. Expedient 2018031749. Reconeixement de l'obligació de l'administració municipal 
de les prestacions realitzades per a la impressió del núm. 58 de la Revista el Roure, 
per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament 
 
19. Expedient 2018037485. Reconeixement de l'obligació de l'administració municipal  
de les prestacions realitzades per al disseny i maquetació del núm. 58 de la Revista el 
Roure, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
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20. PROPOSTES URGENTS. 
 
20.1. RATIFICACIÓ INCLUSIÓ ORDRE DEL DIA d'acord amb allò que estableix 
l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986 de l'expedient següent: 
 
Expedient 2017047363. Modificació de diversos articles de l'Acord/Conveni de 
Condicions de Treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Girona.  
 
MOCIONS. 
 
21. Expedient 2018038483. Moció que presenta el grup Socialista per sumar-se a la 
xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. 
 
22. Expedient 2018043039. Moció que presenta el grup municipal del grup municipal 
del Partit Popular Català, 40 Aniversari Constitució. 
 
23. Expedient 2018043172. Moció que presenta el grup municipal de ERC-MES per 
reclamar un Pla de gestió del risc de l'arbrat. 
 
24. Expedient 2018043174. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per 
Girona per a la millora de la seguretat de les dones davant l'amenaça de les 
agressions masclistes. 
 
25. Expedient 2018043176. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de 
millora de la normativa relativa a joc i addiccions. 
 
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 2018007582 a la número 
2018021116, des de 1 d'octubre de 2018 fins a 31 d'octubre 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 5 d'octubre 
de 2018 (ordinària), 11 d'octubre de 2018 (ordinària), 19 d'octubre de 2018 (ordinària), 
i 26 d'octubre de 2018 (ordinària). 
 
26. PRECS I PREGUNTES 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona tarda. Mentre des de 
Secretaria anem a recollir unes urgències, però no obstant això saben vostès que hem 
acordat fer una declaració institucional previ a l’inici d’aquest Ple i com que en aquest 
cas no cal la intervenció dels fedataris públics, perquè és això, una declaració 
institucional, únicament explicaré en què consisteix perquè se sàpiga públicament, tot i 
que es facilitarà també als mitjans que tinguin interès a conèixer-la. 

Declaració institucional 

De fet, és una declaració institucional que volem fer conjuntament tots els membres 
que conformem el Ple d’aquest consistori i que té relació amb la resolució del Tribunal 
Suprem sobre el pagament de l’impost d’actes jurídics documentats. 

Saben vostès que fa una setmana coneixíem la resolució del Tribunal Suprem sobre a 
qui correspon l’abonament d’aquest impost vinculat a l’atorgament d’una hipoteca i en 
un fet sense precedents la resolució contradeia la seva pròpia sentència de vint dies 
enrere en què va decidir que era la banca i no els clients qui havia de pagar aquest 
impost, no tenint en compte precisament la seva pròpia sentència de l’any 2015 en què 
es declarava nul·la la clàusula dels contractes hipotecaris en què s’imposaven les 
despeses precisament als consumidors. Aquesta és una desafortunada actuació del 
Tribunal Suprem i ha generat evidentment una situació de gran desconfiança, de 
preocupació en la ciutadania que en cap cas és desitjable. 

Per això nosaltres de forma conjunta, tot el consistori, tots els membres d’aquest Ple, 
de tots es grups municipals, volem mostrar el nostre rebuig i la nostra indignació i, tot i 
que el govern de l’Estat ha fet aquesta actuació i ha aprovat un reial decret per tal que 
siguin els bancs i no les persones compradores d’un habitatge qui assumeixi el 
pagament de l’AJD, no obstant això, tots els grups municipals d’aquest plenari hem 
volgut mostrar el nostre rebuig i posar de manifest que en cap cas compartim la 
resolució d’aquesta sala tercera del Tribunal Suprem contradient-se a si mateix. 
Aquesta és una declaració institucional, doncs, que com dic fem de forma unànime tots 
els membres d’aquest consistori. 

I ara previ a donar la benvinguda a un munt important que ens han ocupat tota una 
banda de la bancada del nostre Ple i que estem molt contents, aquesta és la veritat, 
perquè ens agrada que la ciutadania s’acosti aquí al saló de plens i pugui veure com 
es prenen les decisions que afecten de forma més important la ciutadania, doncs tot 
donant-los la benvinguda a aquest grup d’estudiants de la Universitat de Girona, doncs 
iniciaríem ara ja, sí, el Ple ordinari, la sessió plenària del Ple ordinari del mes de 
novembre. 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

En primer lloc hi hauria l’aprovació de les actes dels plens ordinaris de 9 de juliol, de 
31 de juliol i de 17 de setembre. No hi han hagut rectificacions ni s’ha portat cap 
proposta de modificació, per tant, puc entendre-les aprovades, les actes, per 
unanimitat? Sí, perfecte, moltes gràcies. 
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VOTACIÓ: 

S’aproven, per unanimitat, les actes de les sessions ordinàries de 9 de juliol, 31 de 
juliol i 17 de setembre de 2018. 
 
 
2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 

En segon lloc, passaríem a Informes de Presidència, que saben que tenim el costum 
de tractar aquest informe socioeconòmic de forma breu, especialment pel que afecta al 
mercat de treball, al mercat laboral. I, per tant, indicar que el nombre de persones 
registrades a l’atur a Girona en acabar el mes d’octubre és de 4.937, que continua 
havent-hi una disminució interanual de l’atur a la nostra ciutat, en aquest cas, de 209 
persones. De fet, el nombre de persones registrades a l’atur en un mes d’octubre és el 
més baix dels últims deu anys i cal retrocedir fins a 2008 per trobar una dada d’atur 
inferior a aquest mes, per tant, portem exactament cinquanta-nou mesos consecutius 
de reducció interanual de l’atur registrat –registrat– a la ciutat de Girona. Saben que 
igualment, com diem darrerament, en cap cas això ens semblen bones dades, perquè 
mentre hi hagi persones que estan inscrites i, per tant, cerquen una opció laboral, 
doncs en cap cas podem sentir-nos satisfets, però que hem de seguir treballant en la 
mateixa línia d’aquesta reducció interanual. Saben que dels temes dels contractes 
sempre diem que no hi fem tant d’èmfasi, ja tenen vostès aquí les dades, perquè no 
ens donen una mirada de l’evolució. I respecte als afiliats a la Seguretat Social, això sí, 
perquè ens dona una foto fixa de les persones que actualment estan treballant, de fet, 
saben que sempre parlem del mes anterior, perquè les dades arriben un mes més 
tard, el nombre total de persones afiliades el setembre de 2018 era de 73.658. Està 
creixent, saben que portem molts mesos també, molts i molts mesos de creixement i 
des del 2013 també, any en què vam tenir la xifra més baixa d’afiliacions, és a dir, de 
persones que estan afiliades i, per tant, treballant, a la Seguretat Social, doncs s’ha 
produït l’increment del 20,75 amb 12.659 afiliacions més i que aquest setembre s’ha 
assolit la xifra més elevada de la sèrie per sobre de la més alta abans de la crisi 
econòmica. I aquí tenen el resum de les dades que vostès vulguin conèixer. 

3. RATIFICACIONS 

3.1. Decret de l'Alcaldia de data 25 de setembre de 2018 relatiu al reconeixement 
de la obligació de l'administració municipal d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per part de l'Associació Ecoserveis per evitar un 
enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 

Primer. És competència dels serveis socials promoure la resolució comunitària de les 
necessitats socials. 

L'article 4 j) i k) de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, disposa que una 
de les finalitats dels Serveis Socials és promoure la cohesió social i la resolució 
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comunitària de les necessitats socials, mitjançant polítiques preventives i comunitàries 
a tot el territori. 

Així mateix, segons l'article 17 h) de la mateixa llei és funció dels Serveis Socials 
Bàsics impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que 
cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats 
de convivència i els grups en situació de risc. 

És competència municipal complir les funcions pròpies dels serveis socials bàsics, 
segons l'article 31 de la mateixa Llei. 

Segon. L'accés als subministres és considerada una necessitat bàsica i urgent, i de 
competència de les administracions públiques la seva cobertura. 

La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de Mesures urgents per afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, estableix a l'article 6, sobre mesures per 
a evitar la pobresa energètica, que les administracions públiques han de garantir el 
dret d'accés als subministraments bàsics d'aigua potable, de gas i d'electricitat a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial, d'acord amb 
l'article 5.10, mentre duri aquesta situació. 

Tercer. El Pla Educació i Convivència dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del 
Pla és el marc comunitari on s'identifiquen necessitats i es valoren de forma 
cooperativa propostes, projectes i accions per atendre-les. 

L'any 2000 es va constituir formalment el Pla Educació i Convivència (en endavant 
PEiC) en els barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, com a plataforma de treball 
comunitari conjunt entre administracions, serveis, associacions i entitats del territori 
d'aquests barris, amb l'objectiu de fomentar la cohesió social i atendre les necessitats 
del barri a partir de la participació i treball en xarxa amb tots els agents del territori. 

El PEiC és un programa que forma part de les actuacions concertades en el Contracte 
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el 
Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l'Ajuntament de Girona, en matèria 
de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat, 
rebent un finançament anual pel seu desplegament i formant part de les competències 
municipals en matèria de serveis socials regulades per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, 
de Serveis Socials. 

El PEiC respon a l'objectiu general dels Plans de Desenvolupament Comunitari, que 
és crear una estratègia d'intervenció social i territorial mitjançant un procés participatiu 
del conjunt d'agents que intervenen en el territori i liderat pel teixit associatiu, els 
col·lectius veïnals, els agents socials, els serveis i les administracions públiques, 
creant polítiques de prevenció que afavoreixin la cohesió social. Parteix de la base que 
el desenvolupament comunitari genera estratègies socials en el marc d'un territori 
concret amb la finalitat que els diferents agents que operen en aquest territori elaborin 
consensuadament un projecte global de millora per la cohesió social. 
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El PEiC s'estructura actualment a través de tres taules de treball, on participen serveis, 
associacions i entitats del territori: la Taula d'Educació i Esport (que desenvolupa el 
Pla Educatiu d'Entorn), la Taula de Nous Reptes Socials i Apoderament i la Taula de 
Dinamització i Suport a l'Associacionisme i la Participació. Cada una d'aquestes taules 
eleva les propostes d'actuació a la Taula Institucional del PEiC, presidida per la 
regidora delegada d'Igualtat i Drets Socials i amb la participació de tècnics de cada 
una de les àrees implicades en el Pla, representants de la Generalitat i representants 
del teixit social i és aquesta Taula l'òrgan on s'aproven les propostes d'actuació del 
PEiC, així com els informes de resultats, els pressupostos i el balanços econòmics. 

En la Taula Institucional 18 de novembre de 2017 va aprovar la proposta d'actuació 
presentada per la Taula de Nous Reptes en relació a la necessitat bàsica de cobertura 
de subministrament de llum i gas a les famílies dels barris, amb la implementació d'un 
projecte pilot a la ciutat de millora de l'eficiència energètica de les famílies més 
vulnerables del barri i la millora de l'assessorament i suport en l'accés i manteniment 
dels subministres. 

Quart. Error de la secció de serveis socials d'Atenció Primària en l'aprovació de 
l'activitat per l'encàrrec del projecte d'Eficiència Energètica" en els barris de Sta 
Eugènia i Can Gibert. 

El dia 18 de desembre l'Associació Ecoserveis va iniciar la implementació del projecte 
pilot d'eficiència energètica en els barris de Sta Eugènia i Can Gibert, i el va finalitzar 
el dia 31 de maig de 2018. 

Es va iniciar la redacció de l'informe que obria el procediment administratiu per 
l'assignació d'aquest encàrrec, i es varen sol·licitar, via correu electrònic, tres 
pressupostos a tres empreses durant el mes de novembre, però no es va generar el 
decret pertinent, i, per tant, no hi ha acte administratiu d'aquest contracte. 

Es va contactar amb tres empreses: 

- Col·legi d'Enginyers de Girona, que va informar que no podien desenvolupar aquesta 
acció. 

- Associació Enginyers Sense Fronteres, que es va interessar i va presentar un 
pressupost, però finalment van informar que per qüestions internes de l'entitat no 
podien encarregar-se del projecte. 

- Associació Ecoserveis, que desenvolupa projectes similars a la província de Girona, 
va presentar un pressupost de 16.400,00 € (IVA no inclòs). 

L'única proposta presentada va ser la de l'Associació Ecoserveis, complint les 
condicions proposades. 

Cinquè. S'informa favorablement de la realització adequada i pertinent de l'encàrrec. 
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L'Associació Ecoserveis va realitzar l'encàrrec de forma adequada i pertinent des del 
dia 18 de desembre de 2017 al 31 de maig de 2018, assolint-se els resultats esperats. 
S'annexa memòria de les activitats realitzades. 

L'Associació Ecoserveis ha presentat per registre d'entrada 2018045064 la sol·licitud 
de pagament de l'encàrrec realitzat. 

Constitució Espanyola. 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre d)Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals a Catalunya. 

Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

Reglament de desenvolupament en matèria pressupostària del TRLHL aprovat pel 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

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. 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials. 

Primer. INICIAR expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de l'Associació 
Ecoserveis, amb NIF G60037348, i domicili social a c/Camprodon, 3 baixos, 08012 
Barcelona, representada per la seva presidenta, senyora Marta García París, de la 
realització del projecte pilot d'Eficiència Energètica als barris de Santa Eugènia i Can 
Gibert del Pla proposat per la Taula de nous Reptes del Pla Educació i Convivència, 
per import de dinou mil vuit-cents quaranta-quatre euros (19.844,00 €), IVA inclòs, del 
qual resulta una base imposable de setze mil quatre cents euros (16.400,00 €) més un 
IVA del 21%, de import de tres mil quatre-cents quaranta-quatre euros (3.444,00 €), 
per evitar un enriquiment injust de la Corporació municipal, en base a tots els fets i 
fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest Decret. 

Segon. NOTIFICAR el present acord a l'Associació Ecoserveis, amb NIF G60037348, 
per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i presentar els 
documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat amb l'article 82 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
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Tercer. RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió 
que se celebri. 

3.2. Decret de l'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2018 relatiu a reconeixement de 
l'obligació de l'administració municipal d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per a la impressió del núm. 58 de la Revista el Roure, per 
evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 

El Consell Municipal de la Vellesa de Girona es va crear per acord del Ple de 
l'Ajuntament de Girona el 19 de desembre de l'any 1990, amb la necessitat 
d'aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el 
complex i ampli món de la gent gran, així com de la necessitat d'establir espais de 
debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions públiques i 
privades que treballen i defensen aquest col·lectiu. Aquest òrgan consultiu, de 
participació, promoció i supervisió s'anomenà "Consell Municipal de la Vellesa de 
Girona" i hi estaven representats membres d'aquelles institucions i organismes amb 
relació en aquest àmbit. 

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió ordinària celebrada el 14 d'abril de 2014, 
va aprovar el nou Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran, en el que 
s'actualitza el nom i passa a dir-se Consell Municipal de la Gent Gran. 

Segons l'article 3 d'aquest Reglament, són òrgans del Consell Municipal de la Gent 
Gran: la Presidència i la Vicepresidència, el Plenari, la Comissió Permanent, la 
Comissió Gent Gran i Ciutat, la Comissió "El Roure" i la Comissió "Diada de la Gent 
Gran". 

L'article 9 estableix que la Comissió "El Roure" serà la responsable de l'edició de la 
revista quadrimestral El Roure i de tot el que això implica, entenent aquesta com a la 
portaveu del Consell. 

Per a la realització de la revista, es contracten empreses externes per al disseny i 
maquetació, així com per a la seva impressió. 

La Comissió El Roure, del Consell Municipal de la Gent Gran, com venia essent 
habitual, va continuar el mes de gener de 2018 amb la seva tasca d'edició del següent 
número de la revista, el 58, i es van realitzar els treballs d'edició, maquetació i 
impressió de la revista, quina publicació va sortir el mes d'abril. 

Atès que s'informa favorablement sobre la realització adequada i pertinent de 
l'encàrrec de la impressió dels 4.000 exemplars del número 58 de la revista El Roure, 
per part de l'empresa Gràfiques Alzamora SA, assolint-se els resultats esperats, i que 
l'empresa va presentar la factura corresponent al treball realitzat. 

- Constitució Espanyola. 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre d) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals a Catalunya. 

- Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 

- Reglament de desenvolupament en matèria pressupostària del TRLHL aprovat pel 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

- Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

- 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. 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 

Primer. INICIAR l'expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de l'empresa Gràfiques 
Alzamora, amb NIF A17432139, i domicili social a la carretera de Santa Coloma, 
17005, de Girona, de la impressió del número 58 de la revista El Roure, amb número 
de factura Emit-952, de 31/05/2018, per import de dos mil cinquanta-set euros 
(2.057,00 €), IVA inclòs, del qual resulta una base imposable de mil set-cents euros 
(1.700,00 €), més un IVA del 21%, de import de tres-cents cinquanta-set euros (357,00 
€), per evitar un enriquiment injust de la Corporació municipal, en base a tots els fets i 
fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest informe. 

Segon. NOTIFICAR el present acord a l'empresa Gràfiques Alzamora, amb NIF 
A17432139, per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i 
presentar els documents i les justificacions que considerin pertinents, de conformitat 
amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

Tercer. RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió 
que se celebri. 

3.3 Decret de l'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2018 relatiu a reconeixement de 
l'obligació de l'administració municipal d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per al disseny i maquetació del núm. 58 de la Revista el 
Roure, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 

El Consell Municipal de la Vellesa de Girona es va crear per acord del Ple de 
l'Ajuntament de Girona el 19 de desembre de l'any 1990, amb la necessitat 
d'aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el 
complex i ampli món de la gent gran, així com de la necessitat d'establir espais de 
debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions públiques i 
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privades que treballen i defensen aquest col·lectiu. Aquest òrgan consultiu, de 
participació, promoció i supervisió s'anomenà "Consell Municipal de la Vellesa de 
Girona" i hi estaven representats membres d'aquelles institucions i organismes amb 
relació en aquest àmbit. 

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió ordinària celebrada el 14 d'abril de 2014, 
va aprovar el nou Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran, en el que 
s'actualitza el nom i passa a dir-se Consell Municipal de la Gent Gran. 

Segons l'article 3 d'aquest Reglament, són òrgans del Consell Municipal de la Gent 
Gran: la Presidència i la Vicepresidència, el Plenari, la Comissió Permanent, la 
Comissió Gent Gran i Ciutat, la Comissió "El Roure" i la Comissió "Diada de la Gent 
Gran". 

L'article 9 estableix que la Comissió "El Roure" serà la responsable de l'edició de la 
revista quadrimestral El Roure i de tot el que això implica, entenent aquesta com a la 
portaveu del Consell. 

Per a la realització de la revista, es contracten empreses externes per al disseny i 
maquetació, així com per a la seva impressió. 

La Comissió El Roure, del Consell Municipal de la Gent Gran, com venia essent 
habitual, va continuar el mes de gener de 2018 amb la seva tasca d'edició del següent 
número de la revista, el 58, i es van realitzar els treballs de disseny, maquetació i 
impressió de la revista, quina publicació va sortir el mes d'abril. 

Atès que s'informa favorablement sobre la realització adequada i pertinent de 
l'encàrrec del disseny i maquetació del número 58 de la revista El Roure, per part de 
l'empresa Mònica Pasadas Muñoz, assolint-se els resultats esperats, i que l'empresa 
va presentar la factura núm. F18-01 corresponent al treball realitzat. 

- Constitució Espanyola. 

- Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre d) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals a Catalunya. 

- Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 

- Reglament de desenvolupament en matèria pressupostària del TRLHL aprovat pel 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

- Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 
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- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

- 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. 

- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials. 

Primer. INICIAR l'expedient per al reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament 
d'abonar el cost efectiu de les prestacions realitzades per part de l'empresa Ideamèdia, 
solucions interactives per a empreses, representada per la senyora Mònica Pasadas 
Muñoz, amb NIF 40318743L, del treball de disseny i maquetació del número 58 de la 
revista El Roure, amb número de factura F18-01 de data 1/04/2018, per un import de 
dos mil cinc-cents setanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (2.571,25 €), IVA inclòs, 
del qual resulta una base imposable de dos mil cent vint-i-cinc euros (2.125,00 €) més 
un IVA del 21%, d'import quatre cents quaranta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims 
(446,25 €), per evitar un enriquiment injust de la Corporació municipal, en base a tots 
els fets i fonaments jurídics de la part expositiva d'aquest informe. 

Segon. NOTIFICAR el present acord a la senyora Mònica Pasadas Muñoz, amb NIF 
A17432139, per tal que a partir del dia següent a la seva recepció, pugui al·legar i 
presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents, de conformitat 
amb l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques. 

Tercer. RATIFICAR la present resolució pel Ple de la Corporació en la propera sessió 
que se celebri. 

17. Reconeixement de la obligació de l'administració municipal de les 
prestacions realitzades per part de l'Associació Ecoserveis per evitar un 
enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 

Per resolució de 25 de setembre de 2018 es va aprovar iniciar l'expedient per al 
reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per part de l'Associació Ecoserveis, amb NIF G60037348, i 
domicili social a c/Camprodon, 3 baixos, 08012 Barcelona, representada per la seva 
presidenta, senyora Marta García París, de la realització del projecte pilot d'Eficiència 
Energètica als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla proposat per la Taula de 
nous Reptes del Pla Educació i Convivència, per import de dinou mil vuit-cents 
quaranta-quatre euros (19.844,00 €), IVA inclòs, del qual resulta una base imposable 
de setze mil quatre cents euros (16.400,00 €) més un IVA del 21%, de import de tres 
mil quatre-cents quaranta-quatre euros (3.444,00 €), per evitar un enriquiment injust de 
la Corporació municipal, d'acord amb l'informe emès per la cap de Gestió 
Administrativa de Serveis Socials de 24 d'agost de 2018 i l'informe de l'assessora 
jurídica municipal de 21 de setembre de 2018, obrants a l'expedient. 

Constitució Espanyola. 
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Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre d)Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals a Catalunya. 

Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

Reglament de desenvolupament en matèria pressupostària del TRLHL aprovat pel 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

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. 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials. 

Primer. RECONEIXER l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades corresponents a la realització del projecte pilot d'Eficiència 
Energètica als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla proposat per la Taula de 
nous Reptes del Pla Educació i Convivència, efectuades per part de l'Associació 
Ecoserveis, d'acord amb els termes de l'informe emès per la cap de Gestió 
Administrativa de Serveis Socials, de 24 d'agost de 2018. 

Segon. APROVAR a favor de l'Associació Ecoserveis, amb NIF G60037348, la 
despesa corresponent a la realització del projecte pilot d'Eficiència Energètica als 
barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla proposat per la Taula de nous Reptes del 
Pla Educació i Convivència, per un import de dinou mil vuit-cents quaranta-quatre 
euros (19.844,00 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en setze mil quatre cents 
euros (16.400,00 €) de pressupost net, i tres mil quatre- cents quaranta-quatre euros 
(3.444,00 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%. 

Amb càrrec a l'operació 220180055745: 

partida 2018 141 23110 22614 (Accions Comunitàries als barris) la quantitat de 
19.382,45 € partida 2018 141 23110 22617 (Pla Integral Sant Narcís) la quantitat de 
461,55 € 

18. Reconeixement de l'obligació de l'administració municipal de les prestacions 
realitzades per a la impressió del núm. 58 de la Revista el Roure, per evitar un 
enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 
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Per resolució de 18 d'octubre de 2018 es va aprovar iniciar l'expedient per al 
reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per part de l'empresa Gràfiques Alzamora, amb NIF 
A17432139, i domicili social a la carretera de Santa Coloma, 17005, de Girona, de la 
impressió del número 58 de la revista El Roure, amb número de factura Emit-952, de 
31/05/2018, per import de dos mil cinquanta-set euros (2.057,00 €), IVA inclòs, del 
qual resulta una base imposable de mil set-cents euros (1.700,00 €), més un IVA del 
21%, de import de tres-cents cinquanta-set euros (357,00 €), per evitar un enriquiment 
injust de la Corporació municipal, d'acord amb l'informe emès per la cap de secció de 
Serveis Socials Especialitzats d'1 d'octubre de 2018 i l'informe de l'assessora jurídica 
municipal de 21 de setembre de 2018, obrants a l'expedient. 

Constitució Espanyola. 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre d)Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals a Catalunya. 

Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

Reglament de desenvolupament en matèria pressupostària del TRLHL aprovat pel 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

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. 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials. 

Primer. RECONÈIXER l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades corresponents per a la impressió del número 58 de la revista El 
Roure, amb número de factura Emit-952, de 31/05/2018, efectuades per part de 
l'empresa Gràfiques Alzamora, d'acord amb els termes de l'informe emès per la cap de 
secció de Serveis Socials Especialitzats, d'1 d'octubre de 2018. 

Segon. APROVAR a favor de l'empresa Gràfiques Alzamora, amb NIF A17432139, la 
despesa corresponent per a la impressió del número 58 de la revista El Roure, amb 
número de factura Emit-952, de 31/05/2018, per un import de dos mil cinquanta-set 
euros (2.057,00 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en mil set-cents euros 
(1.700,00 €) de pressupost net, i de tres-cents cinquanta-set euros (357,00 €) d'IVA 
calculat amb un tipus del 21%. 
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Amb càrrec a l'operació 220180057907, partida 2018 141 23130 22616 (Consell 
Municipal de la Gent Gran). 

19. Reconeixement de l'obligació de l'administració municipal de les prestacions 
realitzades per al disseny i maquetació del núm. 58 de la Revista el Roure, per 
evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. 

Per resolució de 18 d'octubre de 2018 es va aprovar iniciar l'expedient per al 
reconeixement de l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per part de l'empresa Ideamèdia, solucions interactives per a 
empreses, representada per la senyora Mònica Pasadas Muñoz, amb NIF 40318743L, 
del treball de disseny i maquetació del número 58 de la revista El Roure, amb número 
de factura F18-01 de data 1/04/2018, per un import de dos mil cinc-cents setanta-un 
euros amb vint-i-cinc cèntims (2.571,25 €), IVA inclòs, del qual resulta una base 
imposable de dos mil cent vint-i-cinc euros (2.125,00 €) més un IVA del 21%, d'import 
quatre cents quaranta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims (446,25 €), per evitar un 
enriquiment injust de la Corporació municipal, d'acord amb l'informe emès per la cap 
de secció de Serveis Socials Especialitzats de 2 d'octubre de 2018 i l'informe de 
l'assessora jurídica municipal de 19 d'octubre de 2018, obrants a l'expedient. 

Constitució Espanyola. 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat 
pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre d)Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, Activitats i Serveis dels ens locals a Catalunya. 

Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 

Reglament de desenvolupament en matèria pressupostària del TRLHL aprovat pel 
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril. 

Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú. 

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. 

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis socials. 

Primer. RECONÈIXER l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades corresponents al disseny i maquetació del número 58 de la 
revista El Roure, amb número de factura F18-01 de data 1/04/2018, efectuades per 
part de de l'empresa Ideamèdia, solucions interactives per a empreses, representada 
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per la senyora Mònica Pasadas Muñoz, d'acord amb els termes de l'informe emès per 
la cap de Gestió Administrativa de Serveis Socials, de 2 d'octubre de 2018. 

Segon. APROVAR a favor de l'empresa Ideamèdia, solucions interactives per a 
empreses, representada per la senyora Mònica Pasadas Muñoz, amb NIF 40318743L, 
la despesa corresponent a les prestacions realitzades per al disseny i maquetació del 
número 58 de la revista El Roure, amb número de factura F18- 01 de data 1/04/2018, 
per un import de dos mil cinc-cents setanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims (2.571,25 
€), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en dos mil cent vint-i-cinc euros (2.125,00 
€) de pressupost net, i de quatre-cents quaranta-sis euros amb vint-i-cinc cèntims 
(446,25 €) d'IVA calculat amb un tipus del 21%. 

Amb càrrec a l'operació 220180058478, partida 2018 141 23130 22616 (Consell 
Municipal de la Gent Gran). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I si els sembla, passaríem ja al 
punt número 3, que és el de ratificacions. Aquí, si em permeten i si no hi ha ningú que 
expressi el contrari, en principi alteraria l’ordre del dia, i els ho explico. Venen quatre 
ratificacions, però les tres primeres, si s’hi fixen, van lligades. Cadascuna de les tres 
primeres és la de ratificar l’inici d’un expedient que es va fer per decret ja, però 
després tant la 3.1, la 3.2, com la 3.3 ve amb relació a tres propostes d’acord, 
precisament la 17, la 18 i la 19, que en aquest cas s’acorda el que es dona inici 
mitjançant el decret. Per tant, si ningú hi té inconvenient, substanciaríem o 
defensaríem conjuntament la 3.1, la 3.2 i la 3.3 amb la 17, 18 i 19, perquè és que 
tracta del mateix exactament, i llavors anirem votant, això sí, separadament primer la 
3.1 i la 17, la 3.2 i la 18 i la 3.3 i la 19. Crec que ho hem explicat bé, no sé si ningú hi té 
cap inconvenient, perquè de fet es tracta del mateix. 

Doncs si ningú hi té cap inconvenient, senyor secretari, que consti l’alteració de l’ordre 
del dia per decisió de Presidència. I en aquest cas crec que la regidora que defensarà 
aquests tres punts és la regidora Eva Palau i crec que també ho pensava fer de forma 
conjunta. Però, igualment, tots vostès tindran el temps que sigui necessari, vull dir que 
no pateixin, però com que, de fet, es tracta una mica del mateix, la regidora ho 
defensarà ja d’un sol cop els tres punts. Però vostès tenen llibertat per tenir una mica 
més de temps, si els cal. D’acord? Per tant, té la paraula la regidora Eva Palau. 
Endavant. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sí, seré breu, per tant, 
si els altres grups...(Comentaris de fons.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpi, sí, perquè primer ha de 
llegir totes les propostes el secretari. I no obstant abans també permeti’m que faci 
esment perquè també, com que ha vingut molt públic nou a més avui, està passant 
una cosa bastant extraordinària, de fet, és el primer cop que passa i no n’he fet 
referència i també m’agradaria que constés en l’acta, i és que tenim un regidor que 
està essent hospitalitzat i, per tant, no pot venir al Ple, el regidor Joan Alcalà, a qui 
saludem, perquè de fet està present en aquest Ple, i que el secretari prendrà compte 
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de les seves votacions també. I és important perquè és la primera vegada que a la 
nostra ciutat, que en aquest Consistori, utilitzem aquest mitjà que també ens va portar 
a la modificació del reglament. I, paga la pena fer esment de com les noves 
tecnologies permeten que persones que es troben lluny dels òrgans decisoris, que no 
poden exercir directament o en el consistori, o en el Parlament, o on calgui, la seva 
representació política, doncs que des de distància es pugui fer i que no alteri en cap 
cas les majories en aquest cas municipals o en altres casos parlamentàries, sempre 
que hi hagi la voluntat de fer-ho. Benvingut, regidor Alcalà, i gràcies per ser aquí. I ara 
sí, senyor secretari. Disculpin. 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I no sé si cal 
llegir també el 17, 18 i 19. (Comentaris de fons.) Ah, ja està. Ha anat molt ràpid. Moltes 
gràcies. Doncs senyora Palau... 

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. Eva Palau i Gil (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, seré molt breu i 
argumentaré, perquè el motiu de tots aquests tres punts és el mateix. Són empreses 
que en el seu moment havien començat a fer les seves tasques, com és Ecoserveis i, 
per altra banda, la revista El Roure, que tots ja sabem, i com que amb el canvi de la llei 
de contractació no teníem finalitzat el contracte d’aquestes empreses amb el model 
antic i en aquests moments s’està fent tots els tràmits administratius que suposa la 
nova llei de contractació. I, per tant, ens quedava aquest buit de poder pagar a 
aquestes empreses la feina que ja havien fet. I l’única manera que hi ha per poder fer 
aquest procediment de pagament és mitjançant l’enriquiment indegut d’això. 
 
Com saben, Ecoserveis, i vull aprofitar aquí perquè va fer una gran tasca, que va ser la 
de, dintre del Pla d’educació i convivència del barri de Santa Eugènia i Can Gibert, 
doncs va iniciar les seves tasques per la oficina d’eficiència energètica, per una prova 
pilot que ens va..., de tal manera que van ser tan positius, els seus resultats, que ens 
va abocar ja a projectar i aprovar, com vàrem fer a la junta de govern de 14 de 
setembre, la creació de l’Oficina d’Eficiència Energètica amb la contractació del tècnic 
corresponent, per tant, aquelles tasques va fer Ecoserveis des del desembre 2017 fins 
a 31 de maig de 2018 amb l’import que el senyor secretari ha llegit és per tal que 
demanem l’aprovació d’aquest punt per poder fer el pagament d’aquestes tasques. 
 
I per altra banda la revista El Roure, que tots vostès ja coneixen, que elabora el 
Consell Municipal de la Gent Gran, que en fem tres –en fan, perdó– tres a l’any, doncs 
ja s’havia fet el primer número i ara ja anem amb retard i reconec que anem amb 
retard per aquest tema administratiu, ja teníem preparat el següent número i estava 
decidit què hi anava, maquetat i dissenyat i, per tant, hem decidit fer aquest pas per tal 
que es pugui publicar ja el número i poder-nos posar al dia de les diferents edicions 
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que tenen contractades el Consell Municipal de la Gent Gran també, no ho repeteixo, 
amb les quantitats que ha llegit el senyor secretari, tal com és el disseny com la 
maquetació de la mateixa. 
I, per tant, demanaria, entenc, l’aprovació de les dues situacions, si volen, evidentment 
per separat, perquè cada una són empreses diferents, entenc que anirien per separat. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, desitjar-li al 
regidor Alcalà que es recuperi aviat. Mirin, una vegada més, ens porten a Ple per 
obligació l’abonament de factures a diferents empreses que han realitzat treballs per a 
l’Administració sense que aquest treball s’hagués contractat seguint el procediment 
legalment establert. I com sempre s’ha dit amb aquests punts, la justificació per fer 
aquest pagament és evitar l’enriquiment injust per part d’aquesta corporació. En el Ple 
anterior nosaltres vam fer un repàs dels casos de reconeixement d’enriquiment injust 
que havien passat per aquí des del mes de febrer d’aquest any. Tots aquests acords 
adoptats vam dir que havien comportat l’aprovació d’una despesa per valor de 
285.441,11 euros, despesa que s’ha hagut d’abonar després d’adoptar-se actuacions 
administratives que, com diuen els informes, venen viciades de nul·litat. 

Avui, a més a més, li tornem a sumar tres factures: a l’empresa Ideamèdia li haurem 
de pagar 2.571,25 euros; a l’empresa Gràfiques Alzamora, 2.057 euros i a l’associació 
Ecoserveis, 19.844 euros. I amb aquestes tres noves factures que vostès passen aquí 
per Ple sobrepassem ja els 300.000 euros de despesa que s’ha hagut d’aprovar per 
Ple per evitar l’enriquiment injust d’aquest Ajuntament. A incís dels últims nou mesos, 
regidors, l’equip de govern, el seu govern, ha portat a l’ordre del dia un o més punts 
que es fonamenten en una prèvia mala praxi de l’Administració. Per tant, una mala 
praxi que estan duen t a terme vostès. 

D’altra banda, tornem a insistir que tots els informes jurídics que s’acompanyen a 
l’expedient d’aquests punts d’enriquiment injust, diuen exactament el mateix, i llegeixo 
textualment: «És l’àrea gestora a qui correspon vetllar perquè les prestacions 
realitzades estiguin degudament licitades, adjudicades, formalitzades, etcètera» –i 
escoltin bé això que els dic, si us plau–, «podent ser constitutives de responsabilitat 
comptable i disciplinària per part d’aquell personal o autoritats que haguessin 
intervingut a l’expedient.» 

En aquest sentit també els tornem a preguntar, donat que en el Ple del mes passat 
vostès ens van contestar amb això de «ara no toca», primera, s’han depurat 
responsabilitats contra algú per haver-se dut a terme aquestes operacions sense 
seguir el procediment legalment establert? I segona pregunta que espero que avui sí 
que responguin: pensen adoptar alguna mesura al respecte o seguirem cada plenari 
aprovant despeses que deriven d’una mala actuació d’aquest equip de govern? 
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Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Jo seré una mica més 
benvolent. En principi, ho resumeixo en dos punts. El primer que ha dit la regidora 
seria abonar aquest cost efectiu que va fer, doncs, l’empresa per al barri de Santa 
Eugènia i Can Gibert. Clar, jo entenc que això va ser una prova pilot, una prova pilot és 
una mica difícil de regular-ho, com veurem després que es pot fer amb altres 
qüestions. Aquesta prova pilot, per tant, va ser per un any. Jo crec que va ser una molt 
bona iniciativa, que l’empresa va saber interpretar el que volia la taula dels nous 
reptes. Pensin –i això ja ho saben de sobra– que la pobresa energètica és un dels 
factors clau, diríem, per la dignitat de les famílies i, per tant, tot el que vam fer pel que 
jo conec de xerrades amb les famílies, d’auditories, anaven en els pisos o anaven a les 
«vivendes» i els donaven recomanacions de cares al fet que recanviessin finestres, 
etcètera, tota una sèrie de recomanacions que això ajuda molt les persones. 

Per tant, jo en aquest sentit crec que sí que s’ha d’abonar, estem d’acord, igualment 
que amb la segona part. I el que més me n’alegro és que aquesta experiència anirà a 
l’Oficina d’Emergència Energètica que està instal·lada, que està ubicada, a l’Oficina 
Municipal d’Habitatge. Ho dic perquè ara se’n podrà beneficiar tota la ciutat. A partir 
d’ara jo crec que es comença un període interessant en el qual hi haurà d’haver la 
col·laboració de la diputació. Com saben, com deu saber la regidora, doncs s’està a 
l’espera de rebre aquesta línia d’ajut de la diputació on hi haurà un enginyer que també 
ajudarà a fer totes aquestes auditories. Per tant, sobre el primer punt, doncs votem a 
favor. 

En el segon, també. També entenem que han sigut uns mesos difícils, és una revista, 
El Roure, estem parlant d’una revista de la gent gran. Aquesta revista que es diu El 
Roure, és una iniciativa del Consell Municipal de la Gent Gran, que ja saben que és un 
organisme que promou participar, relacionar-se, debatre i fer propostes ciutadanes. I 
en aquest sentit la revista, diríem, és una expressió molt interessant de tots aquests 
objectius. Fa vint anys que es va crear aquesta revista, se’n fan tres números cada any 
i aquest que ha de sortir és el número 58. Vull dir que el consell de redacció d’aquesta 
revista ho fa de manera altruista i, per tant, això s’ha de reconèixer. I, a més a més, hi 
ha la participació de totes les entitats de la gent gran que hi poden afegir totes les 
activitats que fan. I, a més a més, crec, una altra cosa molt interessant que és que no 
és una revista, diríem, que no intenti abordar els problemes d’avui, sinó que ho fa amb 
l’experiència, però intentant, diríem, buscar l’esperit jove dels problemes. I en aquest 
sentit hi han una sèrie d’apartats molt interessants, a part de fotografies que comparen 
la Girona antiga amb l’actual i veure l’evolució, sinó que ens posen al damunt de la 
taula una sèrie de problemes en base a la seva experiència. 

Per tant, jo crec que aquesta revista no s’ha de deixar perdre, ja sé que serà així i que 
s’està a l’espera de fer el procediment obert simplificat abreujat, que és el que es 
necessita per poder tenir una continuïtat. 
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Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, només per anunciar el nostre vot 
d’abstenció en tots aquests punts. Bàsicament entenem que són punts de tràmit que 
deriven d’una gestió del govern que ni entrem a compartir, ni tampoc entenem que 
forma part també d’unes..., bé, la conseqüència d’unes condicions que venen 
derivades ja del funcionament d’aquest Ajuntament. Llavors simplement que no 
entrarem a discutir l’oportunitat o no dels serveis o si són millors o pitjors els serveis 
concrets, que no és el punt en qüestió avui i, per tant, simplement per això. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Nosaltres entenem que 
són obligacions contractuals i, per tant, hi votarem a favor. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla, 
passem a la votació de les propostes i recordin que anirem fent punt 3.1-17, 3.2-18 i 
3.3-19. D’acord, i aquí sí, el regidor Alcalà farà per primer cop un vot a distància en 
aquest consistori. Molt bé. Ens sent, senyor Alcalà? Perfecte.   

Punt a favor de la ratificació del punt 3.1. 

Vots a favor? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Ara el punt número 17, que és el que està en relació amb el punt 3.1. 
Vots a favor del punt 17? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, 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, el Decret d’Alcaldia de 25 de 
setembre de 2018. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia de 25 de setembre de 2018 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. 
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. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I 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, el reconeixement de 
l’obligació a favor de l’associació Ecoserveis. 

 
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. 
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. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara votaríem el 
punt 3.2. 

Vots a favor? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
I el punt número 18. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, 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, el Decret d’Alcaldia de 18 
d’octubre de 2018. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia de 18 d’octubre de 2018 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. 
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. 
 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I s’aprova 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 
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quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, el reconeixement de 
l’obligació a favor de Gràfiques Alzamora per un import de 2.057 euros. 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal 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. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara passaríem 
a la votació del punt 3.3. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
I el punt 19. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, 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, el Decret d’Alcaldia de 18 
d’octubre de 2018. 
 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia de 18 d’octubre de 2018 és 
aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 
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. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): I així mateix s’aprova 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, el reconeixement 
de l’obligació a favor de l’empresa Ideamèdia per un import de 2.571,25 euros. 

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



26 
 

3.4 Decret de l'Alcaldia de data 9 d'octubre de 2018 relatiu a aplicació de 
l'increment retributiu establert en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l'Estat al personal laboral i funcionari de l'Ajuntament de Girona. 

La Llei 6/2018, de 03 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2018, 
(LPGE) publicada en el BOE del dia 04 de juliol de 2018, estableix en el seu article 18. 
Dos un increment de retribucions del personal al servei del sector públic, segons el 
següent detall: 

"Artículo 18. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. 

Uno. A efectos de lo establecido en el presente Capítulo, constituyen el sector público: 

(...) 

c) Las Corporaciones locales y Organismos de ellas dependientes. (...) 

Dos. En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a 
la antigüedad del mismo. 

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 
1 de julio de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 

A los efectos de los dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se 
refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística. 

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa 
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de 
la productivitat o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos 
con funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la 
aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del 
sector público definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el 
ejercicio 2017, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento. 

Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementará en el porcentaje 
máximo previsto en el apartado dos de este artículo, está integrada por el conjunto de 
las retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados 
por dicho personal en el año anterior, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos objeto de comparación. 

Se exceptúan, en todo caso: 
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a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 

b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 

c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 

d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador. 

A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son 
beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo 
realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de 
circunstancias personales de los trabajadores. 

Estos gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún 
incremento en 2018 respecto a los del año 2017. 

Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma 
de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP o de las 
Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de 
sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2017, las cuantías 
referidas a doce mensualidades que se recogen a continuación: 

Grupo/Subgrupo EBEP / Sueldo (euros) / Trienios (euros) A1 / 13.780, 08 / 530,16 

A2 / 11.915,28 / 432,24 

B / 10.415,52 / 379,32 

C1 / 8.946,36 / 327,12 

C2 / 7.445,76 / 222,60 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) / 6.814,80 / 167,52 

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las 
pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2018, en concepto 
de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación: 

Grupo/Subgrupo EBEP / Sueldo (euros) / Trienios (euros) A1 / 708,61 / 27,26 

A2 / 724,16 / 26,26 

B / 750,16 / 27,33 

C1 / 644,35 / 23,54 
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C2 / 614,82 / 18,37 

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (EBEP) / 567,90 / 13,96 (...) 

Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten 
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número 
de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los 
objetivos fijados al mismo. 

Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos 
superiores a los fijados en el apartado dos deberán experimentar la oportuna 
adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo. 

Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden 
siempre hechas a retribuciones íntegras. 

(...). Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado tres se dicta en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 29 del EBEP." 

No es contempla, en tant s'exclou de forma expressa, en relació les despeses d'acció 
social, art. 18.4 de la Llei 6/2018. 

Amb el concepte "retribucions de personal" s'inclouen les retribucions dels membres 
de la corporació amb dedicació exclusiva. 

Que de conformitat amb el que disposa l'acord de Ple de data 13 de novembre de 
2017 pel que es modifica l'acord de Ple de data 23 de març de 2016, en el que 
s'aprovava la determinació dels càrrecs destinats a personal eventual i les seves 
retribucions, aquestes seran actualitzades anualment de conformitat amb el que 
preveu la Llei de Pressupostos. Per tant, les retribucions del personal eventual de 
confiança i assessorament d'autoritats municipals seran objecte d'increment segons 
les quanties previstes a la Llei 6/2018, de 3 de juliol. 

En relació a les assistències i retribucions als membres de la Corporació i per acord de 
Ple de data 09 d'abril de 2018 es va determinar que els imports per assistència als 
diferents òrgans col·legiats de l'Ajuntament seran actualitzats anualment de 
conformitat amb el previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al personal 
al servei de les Administracions Públiques sempre i quan no superin els límits màxims 
retributius establerts legalment per als membres de les corporacions locals. 

En relació als imports abonats en concepte de productivitat i d'acord amb els criteris 
aprovats per acord de Junta de Govern Local, seran objecte d'actualització amb el 
mateix percentatge per la diferència de conceptes retributius aprovats per la L6/2018. 
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Pel que es refereix al fons addicional del 0,2 per cent previst a l'article 18.Dos i que per 
l'Ajuntament de Girona seria del 0,3% per trobar-se en situació de superàvit, a data 
d'emissió d'aquest informe no s'ha acordat el destí i l'aplicació d'aquest import. 

Aplicar l'1,5 % d'increment retributiu al personal funcionari i laboral en cada un dels 
conceptes retributius amb efectes del dia 1 de gener de 2018, més un 0,25% 
d'increment addicional amb efectes de 01 de juliol de 2018 d'acord amb les 
disposicions de la LGPE. 

La present resolució serà ratificada en la següent sessió plenària que se celebri. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la ratificació 
contemplada en el punt 3.4 que en aquest sentit ja coneixen vostès que és l’increment 
d’aplicació directa segons la Llei general de pressupostos en el personal laboral i 
funcionari de l’Ajuntament de Girona que crec que no cal que substanciem. Si volen 
que..., però crec que estan informats. Podem passar directament a la votació, no? 
(Comentaris de fons.) Ah, doncs així substanciem. 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, l’únic que 
ratifiquem aquí és l’increment retributiu segons la Llei general de pressupostos en el 
qual hi ha un 1,5 per cent d’increment des del gener i llavors el 0,25 per cent del juliol, 
segons es va aprovar amb la Llei de pressupostos de l’Estat. 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Costa... 
 
Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, 
nosaltres votarem a favor d’aquest increment, perquè evidentment durant les 
retallades s’ha perdut molt poder adquisitiu per part de tots els treballadors i les 
treballadores, s’han perdut llocs de treball, etcètera. El que diré ara també valdrà per 
dos punts que venen més tard sobre la plantilla. A veure, nosaltres ho hem dit 
moltíssimes vegades, aquí no s’estan negociant les coses com caldria, vostès tenen 
informes que els fan un toc d’atenció dient que han de negociar amb tota la 
representació sindical, i és evident que no ho estan fent, des de fa molt de temps i els 
ho anem recordant ple rere ple. Jo no sé si vostès juguen a divide i venceràs o a què 
juguen, però els pot sortir malament perquè poden tenir verdaders problemes si alguna 
d’aquestes accions o d’aquests pactes que es fan i que no es té en compte tota la 
representació, sinó només a una part, això acaba en uns jutjats i poder els ho tomben, 
per la qual cosa aquí qui sortiria perjudicat serien els treballadors i les treballadores. 
Si us plau, facin el favor de negociar amb tothom, és la seva obligació. Si tenen algun 
problema amb alguna organització, doncs perquè potser no hi ha el feedback que hi 
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hauria d’haver, vostès això ho han de solucionar, és responsabilitat de l’empresa. Si us 
plau, de veritat, vull dir, és que us l’esteu jugant. No, és que és així, vull dir, a veure, 
que no ens hagin de trobar cap més Ple en què hàgim de recordar que hi ha una 
representació sindical amb qui esteu obligats a negociar, i a negociar amb tothom, 
sigui com sigui, i solucionar els problemes que pugueu tenir, però vosaltres us heu de 
reunir amb tothom. I no us ho dic per res en concret, ni per desprestigiar ningú, 
simplement que feu cas també dels informes que us han fet des de Secretaria que ho 
deixen molt clar, perquè és que aquí estem en una línia tan prima que algun dia això 
acabarà malament. La representació sindical té la importància que té i vostès li han de 
donar. La seva obligació és negociar amb tothom. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? Senyora Planas... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, la voluntat 
d’aquest govern és negociar amb tota la representació sindical, com ha sigut sempre. 
Nosaltres quan convoquem la mesa de negociació, que la podem convocar nosaltres o 
la poden convocar els sindicats, quan convoquem la mesa de negociació, convoquem 
a tothom, però venen els que venen. Vull dir, jo no puc obligar algú a venir a la mesa 
de negociació si realment no hi vol venir. Nosaltres estarem encantats que vinguin a la 
mesa de negociació i en parlem, precisament és el que volem, parlar i dialogar. Tinc 
de dir que hi ha un informe precisament de Secretaria en la línia que nosaltres podem 
convocar, si ells no assisteixen, bé, no hi podem fer res i tenim la majoria de la mesa 
per poder seguir treballant. El que no podem fer és aturar tot l’Ajuntament perquè hi 
hagi algun sindicat que per les qüestions que siguin, que estic segura que no és per 
part d’aquesta regidora, perquè jo m’avinc a parlar absolutament amb tothom, i a la 
mesa de negociació els representants també que si no venen potser és per alguna 
situació que realment la desconeixem i ho hem preguntat. I n’hem parlat sempre amb 
ells que vinguin, que intervinguin i que, bé, que facin ells les seves peticions i estarem 
encantats que vinguin. És més, els convido que vinguin a la mesa de negociació, 
perquè nosaltres realment això és el que volem, que vinguin, que puguem parlar i total 
transparència tot el que fem aquest govern. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a la 
votació d’aquesta proposta... L’hem llegit, la proposta? (Comentaris de fons.) No feia 
falta. D’acord. Vots a favor de la proposta? Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, per tant, unanimitat 
el Decret d’Alcaldia de data 9 d’octubre de 2018 relatiu a l’aplicació de l’increment 
retributiu establert a la Llei 6/2018. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret d’Alcaldia de 9 d’octubre de 2018 és 
aprovada per unanimitat dels assistents. 
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Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

4. Constitució del Consell Rector de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de 
Girona. 

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió de 17 de setembre del 2018, va aprovar 
definitivament l'establiment del servei del servei públic de l'emissora municipal de ràdio 
de l'Ajuntament de Girona i el Reglament d'organització i funcionament de l'emissora 
de ràdio de l'Ajuntament de Girona. 

Per garantir la prestació i la gestió del servei, tal com estableix en l'article 6 del 
reglament, l'emissora de ràdio s'estructura en els següents òrgans: Consell Rector, 
direcció del servei i Consell Assessor. 

Així mateix, l'article 7 indica que el Consell Rector estarà format per l'alcalde/essa de 
Girona, tres regidors/ores de l'equip de govern municipal i un/a representant de cada 
grup polític municipal. 

El Consell Rector assumirà la direcció superior del servei públic municipal de 
comunicació audiovisual de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona i exercirà les 
funcions que li atribueix aquest reglament, sense perjudici de les competències que, 
d'acord amb la legislació de règim local, corresponen al Ple i a l'Alcaldia, o a la Junta 
de Govern Local, de l'Ajuntament de Girona. 

El Consell Rector té les següents funcions: 

a) Aprovar les directrius bàsiques de l'organització i l'actuació de l'emissora de ràdio de 
l'Ajuntament de Girona i vetllar pel seu compliment 
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b) Proposar al Ple de l'Ajuntament el nomenament de la direcció del servei de 
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona 

c) Intervenir en l'elaboració del pla de programació o contracte-programa 

d) Aprovar les directrius pertinents per tal que la programació compleixi la missió de 
servei públic que té encomanada, d'acord amb allò que disposa aquest reglament i el 
que reculli el pla de programació 

e) Elevar al Ple de l'Ajuntament la proposta de les despeses i dels ingressos 
corresponents al servei a incloure en el pressupost general, així com formular la 
liquidació econòmica del servei 

f) Requerir a la direcció del servei, en qualsevol moment, informació sobre qualsevol 
aspecte de la seva gestió 

g) Aprovar les directrius sobre l'emissió de publicitat 

h) Resoldre els conflictes que es plantegin en relació amb l'exercici del dret de 
rectificació, d'acord amb el que estableixi, en el seu cas, el pla de programació vigent 

i) Aprovar el Pla de programació anual d'acord amb allò que estableixi el pla de 
programació vigent i a proposta de la direcció tècnica del servei 

j) Aprovar els informes de gestió del servei per ser elevats al Ple de l'Ajuntament 

El president o presidenta del Consell Rector serà l'alcalde o alcaldessa de Girona i té 
les següents atribucions: 

a) Representar a l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona en tot tipus d'actes 
públics i davant el Ple de l'Ajuntament 

b) Representar el Consell Rector i vetllar per l'execució de les decisions que prengui 

c) Respondre oralment o per escrit les preguntes que li formuli el Ple de l'Ajuntament 
en la seva funció de control de la prestació del servei de ràdio municipal 

d) Fer la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i fixar-ne l'ordre del 
dia 

e) Presidir les sessions 

f) Moderar el desenvolupament dels debats, suspendre'ls per causes justificades i 
aixecar les sessions 

g) Proposar als òrgans competents municipals la contractació d'obres i serveis de 
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona 
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h) Totes aquelles funcions que no estiguin atribuïdes a cap altre òrgan. 

D'acord amb l'article 33 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya. 

D'acord amb els articles 3.1, 6 i 7 del Reglament d'organització i funcionament de 
l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona. 

Primer. APROVAR la creació del Consell Rector de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament 
de Girona. 

Segon. NOMENAR els membres que formaran part del Consell Rector de l'emissora 
de ràdio de l'Ajuntament de Girona: 

- L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas i Mir, que exercirà com a presidenta En 
representació de l'equip de govern municipal: 

- El regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, 
Eduard Berloso i Ferrer. 

- La regidora d'Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas i Crous. 

- El regidor de Cultura, Benestar Social i Ciutadania, Carles Ribas i Gironès. En 
representació dels grups polítics municipals: 

- La regidora M. Mercè Roca i Perich, en representació del grup municipal ERC. 

- La regidora Sílvia Paneque i Sureda, en representació del grup municipal PSC. 

- El regidor Lluc Salellas Vilar, en representació del grup municipal CUP-Crida per 
Girona. 

- La regidora Míriam Pujola i Romero, en representació del grup municipal Ciutadans. 

- La regidora Concepció Veray i Cama, en representació del grup municipal PP. 
Tercer. NOTIFICAR aquest acord al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. 

Quart. PUBLICAR aquesta informació a l'apartat de Transparència del web de 
l'Ajuntament de Girona. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem ara a les propostes, en 
aquest cas, les de la Comissió Informativa d’Alcaldia. La proposta número 4 i la 
proposta número 5, que serà substanciades... Em sembla que ho volíeu fer 
conjuntament o no? (Comentaris de fons.) No, no, disculpin. Doncs concretament la 
proposta número 4. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en el Ple de 
setembre passat es va aprovat definitivament l’establiment del servei de l’emissora 
municipal de ràdio de l’Ajuntament de Girona i també vàrem aprovar el reglament 
d’organització i el funcionament de l’emissora de ràdio. Per garantir la prestació 
d’aquest servei, l’article 6 del reglament de l’emissora de ràdio s’estructura en tres 
òrgans: un és el consell rector, la direcció del servei i el consell assessor. Aquest 
consell rector està format per l’alcaldessa de Girona i tres regidors de l’equip de 
govern i un representant de cada grup municipal, com molt bé ja ha enumerat el 
secretari. El consell rector el que farà és assumir la direcció superior del servei públic 
municipal de la comunicació audiovisual de l’emissora de ràdio i exercirà també les 
seves funcions, que li atribueix aquest reglament. Hi ha tota una sèrie de funcions, que 
no les enumeraré, que ja les teniu vosaltres a l’informe, de totes les funcions que fa 
aquest consell rector. 
I avui el que portem és aprovar la creació d’aquest consell i nomenar els membres que 
ja ens ha informat el secretari. I aquí demanem el recolzament per aprovar aquesta 
creació del consell rector. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres donarem suport a 
aquest punt. En primer lloc, per coherència, perquè el meu grup va recolzar l’aprovació 
del reglament d’organització i funcionament de l’emissora de ràdio i és precisament en 
aquest reglament on es regula, com s’ha explicat, la composició d’aquest consell 
rector. I en segon lloc, votarem a favor també per respecte a la decisió presa pels 
diferents grups municipals a l’hora de designar els seus membres. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Ja els avanço que el 
nostre grup donarà suport a aquest punt, malgrat que ens vàrem mostrar contraris en 
com s’havia establert el servei de la ràdio municipal i el reglament. Sí que és cert que 
quant a organització no només ens va semblar bé els nivells d’organització que 
s’establien, sinó que la pròpia Llei audiovisual de Catalunya ja marca quins han de ser, 
de fet, els principis d’organització i funcionament de serveis públics audiovisuals en 
l’àmbit local, per tant, entenem que és bastant pautat. També respectem el que cada 
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grup municipal hagi decidit quant a representació. I, per tant, malgrat haver votat en 
contra –després ja hi ha un altre punt que ja en parlarem, del servei de reglament–, en 
aquest punt en concret el nostre vot serà favorable. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, bona tarda. Nosaltres per 
anunciar que votarem també a favor d’aquest primer punt. La manera en què està 
plantejat aquesta consell rector a nosaltres sempre ens ha semblat que era adequat i 
que estava ben formulat, la idea i de fons. Ara bé, ja que parlem d’això i que parlem de 
la ràdio i d’un consell rector, també els hem de dir i hem de denunciar que una vegada 
més –una vegada més– vostès estan negant els espais de debat durant aquests 
mesos. És a dir, avui ens porten un consell rector en què hem de donar suport que es 
creï, però la nostra pregunta és: i fins ara què, senyora Planas? Que no hi ha hagut 
ràdio? Que no hi havia temes a debatre? Que és que fins que no ho aprovem tot no 
podem començar a parlar de ràdio? O és que una vegada ho van tenir aprovat amb 
dreta espanyolista –Ciutadans i PP– la ràdio d’aquesta ciutat, ja no hi havia res a 
parlar? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, intervencions. Senyora 
Roca... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres res en 
contra d’aquest consell rector, però el nostre vot serà l’abstenció perquè en 
l’establiment del servei nosaltres vàrem votar en contra per les raons que vàrem 
explicar ja sobradament en el seu dia. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Podem passar a 
la votació? Doncs passem a la votació.  

Vots a favor de la proposta? 
Abstenció? 
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, 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 
Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, la creació del consell 
rector de l’emissora de ràdio de l’Ajuntament de Girona. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
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. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
 
 

5. Aprovació inicial del Pla de programació de l'emissora pública de ràdio 
municipal de l'Ajuntament de Girona per al període 2019-2020. 

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió de 17 de setembre del 2018, va aprovar 
definitivament l'establiment del servei del servei públic de l'emissora municipal de ràdio 
de l'Ajuntament de Girona i el Reglament d'organització i funcionament de l'emissora 
de ràdio de l'Ajuntament de Girona. 

D'acord amb el que disposa l'article 2.4 del Reglament d'organització i funcionament 
de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona, l'autonomia de la gestió directa i 
quotidiana del servei respecte dels òrgans de govern corresponents i la decisió de 
l'Ajuntament responsable del servei s'ha de garantir per mitjà d'un pla de programació 
o contracte-programa. Atès que la gestió de la ràdio es presta de forma directa sense 
cap òrgan autònom, el contracte programa adopta la forma de pla de programació. 

Tal com estableix l'article 3.5 del Reglament, el pla de programació consistirà en un 
document elaborat per una persona funcionària municipal titular tècnica en qualitat de 
responsable del servei. 

Ha estat elaborada una proposta de Pla de programació per als anys 2019 i 2020, que 
constitueix el document base que configura el marc dels objectius a assolir en la 
programació de l'emissora pública de ràdio municipal de l'Ajuntament de Girona. 

Atès que la competència per l'aprovació d'aquest Pla correspon al Ple de l'Ajuntament 
en virtut de l'article 3.5 del Reglament d'organització i funcionament de l'emissora de 
ràdio de l'Ajuntament de Girona. 
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D'acord amb el Reglament d'organització i funcionament de l'emissora de ràdio de 
l'Ajuntament de Girona. 

Primer. APROVAR INICIALMENT el Pla de programació de l'emissora pública de ràdio 
municipal de l'Ajuntament de Girona per al període 2019-2020. 

Segon. SOTMETRE el text aprovat inicialment a informació pública i a audiència dels 
interessats per un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, perquè tothom 
pugui examinar l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin 
pertinents. 

Tercer. SOL·LICITAR l'informe preceptiu al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, 
trametent-li a aquest efecte la còpia del document aprovat inicialment i el certificat de 
l'acord plenari. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde 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): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, seguint amb 
l’emissora de ràdio, en aquest punt, l’article 2.2 del reglament d’organització i 
funcionament de l’emissora de ràdio estableix l’autonomia de la gestió directa i 
quotidiana del servei respecte als òrgans de govern corresponents a la decisió de 
l’Ajuntament de responsable dels serveis ha de garantir mitjançant un pla de 
programació o un contracte de programa; el que nosaltres farem ara és un pla de 
programació. 
I a l’article 3.5 del reglament aquest pla de programació consistirà..., ens diu que 
consistirà en un document elaborat per una persona funcionària municipal titular tècnic 
en qualitat de responsable del servei. I ha estat elaborada una proposta del pla de 
programació pel als anys 2019-2020. L’objectiu és assolir la programació de l’emissora 
pública de ràdio municipal i el que..., l’objectiu és informar els veïns i veïnes del que 
està passant a la ciutat. Es considera també rellevant parlar de les informacions 
d’interès en l’àmbit urbà i en l’àmbit de territori de les comarques gironines, ja que es 
tracta d’un contingut interessant per a la ciutadania gironina. L’emissora municipal està 
al servei dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi. Es fa normalment en llengua 
catalana, les emissions. I també l’emissora municipal ha de proporcionar una sèrie 
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d’informació veraç, objectiva, imparcial i equilibrada que respecti el pluralisme polític, 
social i cultural i territorial. Bé, en la programació, el pla de programació que està..., no 
he explicat tot el que fa el pla de programació perquè està en l’informe i suposo que 
cada grup ja ha tingut accés a la informació, però aquestes són les principals línies 
que he explicat del pla de programació. I, per tant, el que aportem és aprovar aquestes 
línies estratègiques per a la ràdio. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. He notat que a la 
CUP això de no poder manar i imposar sobre un mitjà públic li cou, no? Sincerament, 
si no van voler participar de l’acord va ser perquè no els va donar la gana, perquè el 
programa de... Sí, sí, perquè el que sotmetem ara a votació –i la senyora Planas ho 
explicava molt bé– ho vam treballar tots els grups municipals, tots. I hi ha aportacions 
de tots els grups municipals i hi ha coses que precisament el meu grup municipal no 
les veia bé i les havia proposat la CUP, però en ares d’arribar a un consens, doncs 
vam dir que d’acord, que s’incloguessin. Després va resultar que no i van votar-hi en 
contra. Bé, cadascú allà amb la seva consciència. I, per tant, recordar que si avui està 
garantit el servei d’emissora municipal a partir de l’1 de gener és gràcies als vots de 
l’equip de govern, de Ciutadans i del Partit Popular i, per desgràcia, en contra d’altres 
grups que ara van reclamant no sé què de la ràdio. Si fos per vostès, no hi hauria ràdio 
a partir de l’1 de gener a Girona. I això cal recordar-ho cada vegada que vostè intenti 
desprestigiar l’acord que vam assolir. 

Per tant, com deia, el pla de programació que avui es sotmet a votació ha estat 
treballat amb tots els grups municipals, nosaltres creiem que és un bon pla de 
programació, que efectivament ha de vetllar per la pluralitat social que hi ha a la ciutat 
de Girona, que és real i, per tant, s’ha de traslladar a la ràdio municipal, que ha de 
vetllar també i que ha de garantir la participació de la societat gironina en aquesta 
ràdio, que crec que és una cosa que vam estar tots d’acord que s’havia de potenciar 
en aquesta nova etapa de la ràdio municipal. 

La regidora ha dit que es farà servir la llengua catalana habitualment. Sí, però sense 
negar ni tancar la porta que qualsevol persona es pugui expressar en la llengua que 
consideri oportuna i més còmode en una entrevista, en una participació o en el que 
sigui a través de la ràdio municipal. Per tant, està garantida la llibertat i la pluralitat 
lingüística a la ràdio municipal de Girona, que creiem que també és un element bo i un 
element positiu. 

I, per tant, en aquest sentit el meu grup no només per coherència amb allò que vam 
votar en l’establiment de la ràdio municipal com a servei públic, sinó també perquè 
creiem que és un bon pla de programació, li donarà suport. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo dels antisistema la veritat 
és que n’espero poc, ni tan sols m’espero per part seva educació, senyor Salellas. Des 
que es va aprovar definitivament l’establiment del servei públic de l’emissora municipal 
de ràdio, aquest grup ha estat conversant i treballant amb l’equip de govern per 
acordar l’aprovació inicial d’aquest pla de programació que avui aprovem. Li haig de 
dir, regidora, que en línies generals no han estat unes converses complicades, en el 
sentit que no hi ha hagut diferències substancials. Jo crec que ambdós hem compartit 
des de l’inici un model de gestió directa amb externalització de serveis, així com el fet 
de no limitar tampoc ja d’entrada la duració de la concessió de tan sols un any més un 
altre any prorrogable. I pel que fa al pla de programació, doncs en concret hem tractat i 
hem debatut diverses qüestions i finalment s’ha acordat, tot i que amb alguna renúncia 
al que avui votem en aquest Ple. 

El nostre grup en concret no es sentia còmode amb alguna qüestió de caire lingüístic, 
però entenem que hem pogut arribar fins a on ens permet arribar la Llei de política 
lingüística, també la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya. I, en aquest sentit, 
volem remarcar que l’ús normal del català pels prestadors dels serveis de comunicació 
audiovisuals públics de Catalunya va ser avalat per sentència del Tribunal 
Constitucional l’any 2017, interpretat en el sentit que aquest ús normal no significa ni 
molt menys l’exclusió del castellà, ni pretén privar el castellà de la qualitat de llengua 
d’ús normal dels prestadors de serveis de comunicació audiovisuals públics a 
Catalunya. I, per tant, és per aquesta raó que hem defensat i, a més a més així, es 
preveu expressament en el pla d’actuació tercer d’aquest pla de programació, que la 
programació pròpia de l’emissora pugui tenir en compte les característiques de 
l’audiència a la qual s’està adreçant per fomentar el reflex de la diversitat d’opinions 
lingüístiques de la societat gironina. 

Quant a la resta del pla de programació, creiem que s’ha arribat a un consens 
important i, per tant, regidora, tindrà el nostre vot favorable. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Permetin-me que faci una 
prèvia perquè no he donat la benvinguda als alumnes i ara veia les seves cares. Jo 
crec que al principi el Ple ha començat una miqueta, doncs, de procediment 
administratiu, ja veuen que ara s’anima. Crec que estan intentant intuir cadascun de 
nosaltres quin grup municipal representem. Oi que sí? Potser en altres visites fora bo 
que els donessin un croquis de cadascun de nosaltres quins partits polítics 
representem, perquè em sembla que ho estan intentant endevinar amb el mòbil. En tot 
cas, aquests quatre regidors d’aquí som el Grup Municipal del PSC. 

I ara passo al punt. Nosaltres, com li avançava, crec, a l’altra intervenció, senyora 
Planas, nosaltres no hi donarem suport, votarem en contra d’aquest punt. És cert que 
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es varen fer moltes reunions, és cert que es varen incorporar moltes de les propostes 
que aquest grup municipal va fer de cares a la programació, de cares al reglament, de 
cares a l’establiment de servei. Però també saben vostès que no vam compartir gens 
com va néixer i sobretot quines conseqüències finals va tenir tant a nivell de persones 
com també dels mesos que hi va haver d’impàs de la ràdio que va fer que molts 
ciutadans i ciutadanes de Girona desconnectessin d’aquest costum que tenien 
d’escoltar la ràdio de Fem Girona, no ho vam compartir en absolut. I li dic sense 
acritud. Crec sincerament que vàrem tenir una discrepància d’inici que potser ens 
hauríem d’haver dit també d’inici, em dona la sensació que vostès no volien ser un 
govern que passés a ser aquell govern que va acabar amb la ràdio municipal, però 
també penso i li dic sincerament que per a vostès no va ser una prioritat, i per a 
nosaltres sí que ho era, tenir una ràdio municipal de qualitat i independent. I potser si 
ens haguéssim dit això de bon principi, doncs ja tampoc no haguessin calgut més 
reunions. 

En coherència amb el que vàrem votar, en contra de l’establiment del servei del 
reglament i també per visibilitzar que la ràdio que vostès volen no és en absolut o 
s’allunya, en tot cas, de la ràdio municipal que nosaltres voldríem de qualitat i 
independent a la nostra ciutat, el vot d’aquest grup municipal serà el no a aquesta 
proposta. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Salellas, de CUP - Crida per Girona. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
nosaltres en aquest punt ens abstindrem. Ara la portaveu del Partit Socialista, la 
senyora Paneque, explicava prou fidedigna com ha anat aquest procés, un procés en 
què durant tres mesos el govern va estar desaparegut. A l’alcaldessa li tocava 
convocar unes comissions que no convocava i va haver d’aparèixer la tinenta d’alcalde 
Maria Àngels Planas per començar a convocar unes reunions que van anar tard i 
malament, perquè ha sigut un dels grans enrenous que hem tingut aquest any. Perquè 
realment per a vostès la ràdio no era una prioritat, vostès volien la típica externalització 
que els tragués el tema de sobre i que no haguessin de parlar ni de periodisme, ni de 
ràdio, ni de res que fes olor a informació pública i plural a la nostra ciutat amb 
l’herència que teníem d’un projecte com era Fem Girona. De fet, qui va aconseguir 
començar a revertir això va ser l’oposició i especialment tres grups, que és Esquerra, 
PSC i CUP - Crida per Girona, que vam ser els primers que vam posar propostes a 
sobre la taula. No aquells amb qui han acabat pactant vostès, Ciutadans i el PP, que 
no tenien ni una proposta, però que al final s’afegeixen al carro i a sobre surten a 
defensar-los com han fet avui. (Comentaris de fons.) Senyora Veray... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Veray, si de cas ja 
veurem després si per al·lusions o no... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Com anava dient, nosaltres vam fer 
un seguit de propostes, conjuntament també..., altres diferents les va fer Esquerra i les 
va fer el PSC i va ser a partir d’aquest debat públic i també privat que vam fer 
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l’oposició que el tema va començar a debatre’s fins que vostès –i cal recordar-ho– van 
trencar un acord que hi havia de consens, aquell sí que era de consens, no el que avui 
presenten, que només té el suport del Ciutadans i el PP. Era el que trauríem un 
concurs per un any, fins i tot aquells que estàvem per la gestió directa i la 
municipalització estàvem d’acord en pro del consens que el concurs si es treia en un 
any hi podíem estar i pujar tots al carro de la proposta, però el govern va preferir 
canviar-ho. Això és el que vam debatre al setembre i vostès ho van canviar i ho va 
reconèixer, vostè, senyora Planas. 

Per tant, avui nosaltres el que farem serà abstenir-nos perquè si bé el document que 
ens presenten conté idees interessants, algunes que sorgeixen de les propostes que 
va fer el nostre grup, no podem compartir ni el procés, ni l’acord que sí que han fet 
amb la dreta espanyolista d’aquest Ple. I això és així. 

I deixi’m acabar amb un article del senyor Carles Capdevila, periodista de l’Ara, que va 
morir malauradament fa un temps, que deia: «Trobo que antisistema són Bárcenas o 
Millet, dos lladres que minen la fe en el sistema. Antisistema és la comptabilitat 
sencera del PP, tots els seus casos de corrupció sistèmics. Antisistema és el Tribunal 
Constitucional, un tribunal injust per definició, perquè està al servei d’un partit. 
Antisistema és Jordi Pujol i Ferrusola. Antisistema són els negocis de Florentino com 
el del Castor, blindat amb indemnitzacions indignes.» I jo hi afegiria, que segur que el 
senyor Capdevila hi estaria d’acord, antisistema són els alcaldes de Ciutadans que 
manipulen concursos públics perquè guanyin els seus amics. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres ens 
abstindrem també per les raons que ja he exposat en el punt que ens ha precedit. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, moltes gràcies alcaldessa. Primer dir que el 
pla de programació es va treballar amb tots els grups municipals, van haver-hi 
aportacions i incorporacions i les vàrem incorporar, les dels grups municipals, vàrem 
fer moltíssimes incorporacions. Però, senyor Salellas, gràcies a vostès es fa tot, però 
tot ens ho voten en contra. Gràcies a vostès fem les coses, però resulta que ens ho 
voten en contra. Per tant, gràcies a vostès no hem fet res. Consti que no és la primera 
vegada que incorporem peticions del seu grup i a l’hora de votar sempre ens voten en 
contra. Ara... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyor Salellas, nosaltres no 
intervenim, després si... 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Però normalment no ens soleu votar res a favor 
i ara fan una abstenció, una abstenció molt crítica, però que estic totalment en 
desacord al que vostè diu. Perquè a vostès, si no és municipalització, res els sembla 
bé, i jo ja els vaig dir que el ventall és molt més gros que una municipalització. Vostès 
volien una municipalització de la ràdio, o no és així? I, per tant, no els semblava res bé 
si no era la municipalització. Llavors va resultar que era perquè a més es volia fer la 
ràdio un any, però és que un any no era viable, no era realista i, per tant, què volien? 
Que ho portéssim, una contractació d’un any, que ens quedés deserta i després les 
notícies així grosses al diari «l’Ajuntament..., la contractació ha quedat deserta perquè 
no fem bé les coses». És que vostès volen que facin coses que sap que ens aniran 
malament i això no volem fer-ho, hem de ser realistes i volem fer les coses com 
toquen, som persones de seny, persones que realment veiem què és el que podem fer 
i el que no podem fer. 

I, per tant, no és cert, només voldria una cosa..., no és que durant tres mesos, 
alcaldessa, no es fes res, només vull deixar dit que durant aquests tres mesos sí que 
es va treballar, que no hi hagués reunions amb els grups municipals no vol dir que 
l’alcaldessa no estigués treballant amb la gent que estava fent la ràdio per tal que 
poguessin seguir fent aquesta ràdio. No va ser possible per diferents raons, però es va 
estar treballant. No sempre que no hi hagi una reunió no vol dir que no s’ha estat 
treballant, i això vull que en quedi constància. 

Moltes gràcies, alcaldessa. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Veray em demana la paraula per? (Comentaris de fons.) Per al·lusions, sí. Però 
breument li demano, si us plau. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Miri, jo estic d’acord, senyor Salellas, que la 
CUP vol municipalització i el meu grup no la vol i, per tant, sobre això podem debatre. 
Però que digui mentides, no. La primera reunió a la Sala Renart per parlar tots els 
grups municipals sobre la ràdio, la que va posar a sobre la taula i li va dir a la senyora 
Planas i va evidenciar que la proposta econòmica que ens havien presentat era 
ridícula i que, per tant, si us plau, els tècnics la revisessin perquè algun problema hi 
havia, vaig ser jo personalment, per tant, el meu grup municipal. I aportacions 
nosaltres n’hem fet tantes o més com vostès, algunes s’han acceptat i altres, no. Però 
no penso tolerar que vostè digui públicament aquí que hi ha tres grups que han 
treballat i dos que no han fotut res i que al final han arribat a un acord, perquè això és 
mentida. Discrepem sobre el model de ràdio, el que vulgui, però no intenti 
desprestigiar altres grups municipals. Vostès fan propostes i ho fan públic, ho anuncien 
a tort i a dret i fan rodes de premsa, nosaltres tenim la mania, miri, és una mania, de 
treballar més discretament. Però al final el que volem és arribar a acords i tirar 
endavant els projectes i en aquest cas garantir que l’1 de gener hi haurà ràdio a 
Girona. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Per què em demana la paraula, 
senyora Pujola? (Comentaris de fons.) Molt breument. Sí, bé... Sí, és que la veritat és 
que sí que l’ha al·ludit i amb noms i cognoms. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. (Comentaris de fons.) 
Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Em sap greu, sí. Igual que ella, 
també vostè i, per tant, si vostè al final també vol fer per al·lusions, també li hauré 
d’acceptar. Sí, senyora Pujola. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo crec, senyor 
Salellas, que el que no es pot fer és aplaudir quan les coses ens agraden, però anar i 
carregar contra tot allò que a vostès no els agrada. I en aquest cas vostès han pogut 
fer propostes, jo realment no sé quin pla de programació s’ha mirat vostè, però jo el 
convido que se’l torni a llegir. Per altra banda, tampoc em sorprèn... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola, no són 
al·lusions això, no està responent cap al·lusió. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Em sorprenen els mitjans de comunicació tan 
plurals que llegeix vostè, però li haig de dir que el que s’ha de fer és... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola, ho lamento, l’he 
de tallar perquè no està responent cap al·lusió. Això és una resposta, per tant... 
(Comentaris de fons.) Senyora Pujola, li he de retirar la paraula. No sé, senyor 
Salellas, si... D’acord. 

Moltes gràcies. Passem a la votació de la proposta d’acord. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per 
quatre membres, i CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i el vot en 
contra del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, inicialment el pla de programació de l’emissora pública de la ràdio municipal 
de l’Ajuntament de Girona per al període 2019-2020. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
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Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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. 
En contra: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

6. Resolució del recurs de reposició, contra la desestimació presumpta de les 
al·legacions presentades per la representació de SETEX APARKI, SA, amb data 
25 de juny del 2018. 

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

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

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

Per Decret de l'Alcaldia de data 2 de desembre del 2015 en base a l'informe emès en 
data 27 de novembre de 2015, per la cap de Mobilitat i Via Pública, la senyora Maria 
Mercè Teixidor Oliveda, i l'enginyer municipal, el senyor Pere Casas Vall·llosera, es va 
acordar no prorrogar el contracte de la gestió del servei d'estacionament amb limitació 
horària a diversos carrers de la ciutat de Girona, que l'Ajuntament de Girona va 
formalitzar el dia 6 de novembre de 2013 amb l'empresa "SETEX APARKI, SA", amb 
NIF A28958247, en els termes de la clàusula XI.1 del Plec de Clàusules 
Administratives particulars reguladores de la licitació. 
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En el Ple ordinari de 21/05/2018 es va acordar: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Amb data 13 de juny del 2018, l'empresa va presentar un escrit RE 2018045803, en el 
que sol·licitava la traducció dels documents objecte de notificació al castellà i la 
concessió d'un nou termini per presentar al·legacions. 
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Amb data 25 de juny del 2018, l'empresa va presentar escrit d'al·legacions. 

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

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

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

Per acord de Ple de l'Ajuntament de Girona, de data 8 d'octubre del 2018, per donar 
resposta a l'escrit d'al·legacions de 25 de juny del 2018, que és l'únic que havia estat 
presentat davant l'Ajuntament, es va acordar: "Desestimar l'escrit d'al·legacions 
presentat per SETEX APARKI SA, d'acord amb els fets i fonaments exposats en el 
mateix i liquidar provisionalment el contracte de gestió del servei d'estacionament 
limitat a la ciutat de Girona." 

Amb data 27 de setembre del 2018, ha estat presentat escrit per part de la 
representació de SETEX- APARKI SA, per la seu electrònica de l'Ajuntament ( RE 
2018070770), mitjançant el qual presenta recurs de reposició contra la desestimació 
presumpta de les al·legacions presentades amb data 25 de juny del 2018. 

La recurrent, torna a insistir, i en els termes de l'escrit d'al·legacions de 25 de juny del 
2018, en les dos qüestions concretes referents a les millores ofertades i a la seva 
valoració, per una banda, al·lega la improcedència en la liquidació del contracte de 
reclamar a SETEX APARKI la quantitat de 60.126,76 €, en concepte de millores no 
executades pel què fa a la campanya per informació del pagament per smartphone, 
atès que en l'informe de valoració no es va puntuar a l'empresa per aquesta millora, i 
el tècnics municipals en l'informe conclouen que " es considera que el pagament per 
smartphone no necessita cap campanya d'informació de la naturalesa i proporció 
oferta". 

Per altra, i en relació amb els parquímetres, declara que l'empresa ha donat 
compliment al previst a la clàusula V.A).16 del Plec de condicions administratives 
particulars, que estableix com a obligació de l'adjudicatari el subministrament de 130 
parquímetres, i aquests són els que foren lliurats a l'Ajuntament com es deriva de 
l'Acta de reversió de 18 de maig del 2016. Declara l'empresa que sí que en l'estudi 
econòmic que va presentar l'empresa juntament amb l'oferta econòmica hi consten 
138 parquímetres més 8 de reposició, i per tant una aportació total de 146 
parquímetres, ara bé, aquests només consten en l'estudi econòmic i no formen part de 
l'oferta. Tampoc l'aportació d'aquests 8 parquímetres de reposició fou objecte de 
valoració. 
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Les dues qüestions han estat analitzades i resoltes per Acord de Ple de l'Ajuntament 
de 8 d'octubre del 2018, concretament en el mateix s'acaba resolguent, entre altres, 
"Desestimar l'escrit d'al·legacions presentat per SETEX APARKI SA, d'acord amb els 
fets i fonaments exposats". 

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

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

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

15 dies hàbils i contra la que no consta que l'empresa hagi presentat al·legacions. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

També, i en relació amb la sol·licitud de devolució de la garantia definitiva dipositada 
per fer front a les obligacions derivades del contracte, per import de 

40.000 euros, l'acord de Ple de l'Ajuntament de 8 d'octubre del 2018, l'entra a 
analitzar, concretament, es declara que "la clàusula XXIII del PCAP determina que " La 
devolució i cancel·lació de la garantia definitiva es regirà pel que disposa l'article 102 
del TRLCSP...". La clàusula indicada fixa el termini de garantia en 2 mesos des de la 
finalització de l'execució del contracte i certificada per l'Ajuntament la correcta 
execució del mateix, mitjançant acte formal recollit a la clàusula XXIV de conformitat 
amb l'article 222 del TRLCSP. 

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

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

Vist el previst als articles 21, 24.3, 123 i 124 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

D'acord amb els fets i fonaments, així com a la vista de l'acord de Ple de l'Ajuntament 
de 8 d'octubre del 2018, 

Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició, contra la desestimació presumpta de les 
al·legacions presentades per la representació de SETEX APARKI, SA, amb data 25 de 
juny del 2018. 

Segon.- RATIFICAR l'acord de Ple de l'Ajuntament de data 8 d'octubre del 2018, 
mitjançant el qual es procedeix a desestimar les al·legacions presentades per la 
representació de SETEX APARKI, SA, amb data 25 de juny del 2018, i a APROVAR la 
liquidació provisional del contracte de gestió del servei d'estacionament limitat a la 
ciutat de Girona, signat amb l'empresa SETEX APARKI, SA amb CIFA-28958247. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldesa-presidenta): Passem, 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. Substancia 
aquesta proposta d’acord la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. En el Ple de 
l’octubre de 2013 es va adjudicar la contractació del servei d’estacionament amb 
limitació horària a l’empresa Setex Aparki, SA. El contracte va finalitzar el 31 de 
desembre de 2015 –ho dic per situar-nos una miqueta– i el mes d’octubre d’enguany 
per donar resposta a l’escrit d’al·legacions que havíem presentat el 25 de juny, havia 
estat presentat per l’Ajuntament, desestimen l’escrit d’al·legacions, desestimem a 
Setex Aparki pels diferents..., per tot el que ens havien..., les al·legacions que ens 
havien fet. El setembre de 2018 han presentat un escrit per part de representació de 
Setex, han tornat a presentar un altre escrit, les mateixes al·legacions que havien fet 
anteriorment, les del juny, i tornen a insistir exactament amb el mateix. Per això tornen 
a desestimar aquest recurs de contenciós contra les al·legacions presentades per 
l’empresa. 
Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Per anunciar el nostre vot 
favorable, doncs, seguint amb la línia que el meu grup ha adoptat amb aquest 
assumpte. Ja el 21 de maig, en el Ple del 21 de maig, nosaltres vam votar a favor de la 
liquidació provisional del contracte, el Ple del 8 d’octubre vam recolzar precisament la 
desestimació de les al·legacions presentades per Setex. I avui, tenint en compte que el 
recurs de reposició que s’ha presentat per Setex reprodueix els mateixos arguments, 
tornarem a votar-hi a favor. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? No? Doncs podem passar directament a la votació. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, per 
unanimitat el recurs de reposició contra la desestimació presumpta de les al·legacions 
presentades per la representació de Setex Aparki, SA. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents desestimar el 
recurs de reposició contra la desestimació presumpta de les al·legacions presentades 
per Setex Aparki, SA. 
 
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. 
 
 

7. Modificació pressupostària: suplement de crèdit. 

Atesa la necessitat constatada per la Secció de Joventut en relació a la despesa de 
determinats projectes i els pressupostos inicialment previstos, així com l'informe emès 
per la cap de Recursos Humans en relació a les despeses de personal de l'exercici 
2018. 

Atès que la despesa financera, interessos i amortització, ha estat inferior a la 
inicialment prevista al pressupost, segons annexos adjunts, i es pot considerar un 
crèdit no necessari per donar cobertura a aquests costos fins a 31 de desembre de 
2018. 

Vist l'informe emès pel cap de cultura, en relació a la no execució d'un crèdit 
inicialment previst com subvenció nominativa i la proposta que ara es planteja executar 
amb càrrec a aquesta disponibilitat pressupostària. 

La incidència sobre l'estimació de compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària i compliment de la regla de la despesa d'aquestes modificacions 
pressupostàries, i 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 queda limitada al canvi de destí de 
l'import inicialment previst al capítol 9, pel fet de procedir a executar despesa no 
financera en lloc de la financera inicialment pressupostada. Per la quantia que es 
presenta com a increment de despesa financera, 79.540,70 euros (0.053 % del 
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pressupost definitiu per a l'exercici 2018) es considera que aquesta modificació no 
limitarà el donar compliment als objectius esmentats, tenint en compte també 
l'execució d'ingressos no financers de l'exercici per sobre dels inicialment previstos i 
que donen cobertura a aquesta variació de despesa no financera. 

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 suplementar les partides següents a finançar amb la baixa dels crèdits de 
despesa d'altres partides que es consideren possibles a reduir : en euros : 

Suplement de crèdit : 351.540,70 

2018.150.92500.143 - altre personal joventut : 40.000,00 2018.100.92500.50000 - fons 
de contingència : 299.540,70 2018.500.33400.22698 - ciutat de festivals : 12.000,00 

Baixa de crèdit de despeses : 351.540,70 

. 2018.400.0110.31000 - interessos operacions llarg termini : 230.000,00 

. 2018.400.0110.31001 - interessos operacions curt termini : 15.000,00 

. 2018.400.0110.31900 - altres despeses financeres : 15.000,00 

. 2018.400.0110.91300 - amortització préstecs llarg termini : 79.540,70 

. 2018.500.33462.47905 - Produccions Fila 6 Girona SL : 12.000,00 

2n.- 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 als 
informes adjunts a l'expedient. 

3r.- 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): Passem al punt número 7 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta d’acord la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 
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Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com ha dit el 
secretari, portem a aprovar un suplement de partides de crèdit. Una de les partides és 
alta personal de joventut amb 40.000 euros. El programa municipal de casals d’estiu 
incorpora un sistema esglaonat de preus tenint en compte els llindars de renda de les 
famílies que estan empadronades a Girona i que estan inscrites, els seus fills, a les 
diferents activitats de casals. D’aquesta manera ho fem per reduir el preu que hagin 
d’assumir les famílies, és una reducció dels preus, i en aquest cas vàrem fer una 
estimació, però mai no saps exactament quin és el nivell de renda de cada una de les 
famílies i, per tant, hem de suplementar amb 40.000 euros, que és el que ens ha faltat. 
El segon punt que portem a suplementar és un fons de contingència de 299.540 euros. 
En aquest cas és per suplementar el capítol 1. El posem en el fons de contingència 
perquè no sabem exactament quina és la quantia que realment necessitarem i, per 
tant, sabeu que el fons de contingència està vinculat al capítol 1 i, per tant, així podrem 
utilitzar per els necessitats que realment tinguem. En aquest cas, ha estat perquè –ja 
ho vàrem portar en el ple anterior– en els pressupostos de l’Estat hi ha un increment 
de retribució d’un 1,5 del personal que l’hem portat a la ratificació, un 0,5 i, a més a 
més, un 0,3 per cent en cas que complíssim l’estabilitat pressupostària i complíssim 
tota la normativa que així se’ns estableix i que realment sí que ho complim. I, per tant, 
és necessari..., vàrem portar una cobertura, crec que va ser el mes de juliol, de 
255.000 euros, però no en fem prou perquè també hi ha hagut una funcionarització. I, 
per tant, nosaltres hem calculat que necessitarem aquests 299.000 euros, però per 
això ho posem al fons de contingència, com he dit abans, per saber exactament quina 
és la quantitat. 

I per últim, un altre suplement és la Ciutat de Festivals, en aquest cas són de 12.000 
euros, en el qual, bé, aquesta empresa, que havia de fer..., en aquest cas, 
Produccions Fila 6 Girona, SL, bé, havia de fer un concert de jazz. Aquesta empresa 
s’ha dissolt, per tant, no pot fer aquest concert. I llavors l’Ajuntament va contractar dos 
concerts més, un a l’Auditori i l’altre a la plaça dels Jurats i aquesta partida és per 
pagar aquests dos concerts. 

I la baixa que es fa és amb interessos a llarg i a curt termini, diferents despeses 
financeres. I, com ja vàrem explicar a la Comissió Informativa, nosaltres vàrem estimar 
un Euribor positiu i durant tot l’any ha estat negatiu, per tant, ens ha anat bé i ens ha..., 
bé, hem tingut aquest estalvi que és el que ens produeix poder fer aquests pagaments 
i poder-ho passar a aquestes partides que hem de suplementar. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray... 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, una 
qüestió d’ordre i si se’ns pot aclarir, perquè se’ns ha donat una proposta quan hem 
arribat al Ple, que nosaltres crèiem que era de modificacions de crèdit, i per tant 
pressupostàries, que anava al punt 7, però resulta que no i, per tant... Ja, però posa 
«urgent» 20.2, però és que el 20.2 és Mercagirona i, per tant, tampoc correspon amb 
Mercagirona. Agrairíem que se’ns aclarís. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Aquest punt d’urgència, el de 
Mercagirona, anirà per urgència i el primer... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Per tant, és el 20.3, no el 20.2. (Comentaris de 
fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Són dues urgències... 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): El 20.1 és això dels sindicats, sí, el conveni. 
(Comentaris de fons.) I aquest, el de l’skate de Santa Eugènia. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, no, disculpin un moment. El 
20.1 serà el de modificació de diversos articles de l’acord conveni de les condicions de 
treball. El 20.2 serà el d’inversions financerament sostenibles que no s’han... 
(Comentaris de fons), dur a terme, que és el que els va explicar el senyor Sastre. I el 
20.3 també és el tema de Mercagirona, que aquests són tres temes que el primer ja 
estava inclòs per urgència, però ara hem afegit aquests dos últims temes que ja els 
van explicar, un el senyor Sastre i l’altre, la senyora Planas. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPc): Sí, explicat està. Simplement és que no ens 
quadrava perquè donàvem per fet que el 20.2 era el Mercagirona, que és el que 
havíem rebut tota la informació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, doncs vindrà més endavant, 
amb els vints. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Dit això... 

Sra. Marta Madrenas i  Mir (alcaldessa-presidenta): Aquest és el mateix que tenien 
de sempre, diguéssim. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Agraïda per l’aclariment. Dit això, simplement 
per anunciar la nostra abstenció en el punt 7 que ens ocupa, donat que nosaltres no 
vam donar suport als pressupostos d’aquest Ajuntament i, per tant, per coherència 
política tampoc donarem suport a una modificació pressupostària. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Moltes gràcies. El nostre grup sí que va donar 
suport als pressupostos i habitualment sí que hem donat suport també a les 
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modificacions pressupostàries, però aquesta vegada, tal i com ja vàrem dir en 
Comissió Informativa, ens abstindrem, i volia explicar el perquè d’aquesta abstenció. 

Per un costat, ens venen acostumant a fer modificacions de crèdit on hi barregen 
aspectes de diferent naturalesa de manera que la sensació que tenim és que en 
posem un parell que l’oposició pugui assumir i després en posem un altre tercer o 
quart que potser no hi donarien suport, però com que queda tot barrejat, doncs va tot 
endavant. Això per un costat. 

I per l’altre, un tema que també ens preocupa. És a dir, han escenificat aquest punt, 
tant a la Comissió Informativa com avui en el Ple com si fos un tràmit administratiu i al 
final, darrere d’aquestes decisions, hi ha polítiques i decisions polítiques també i, en 
canvi, d’això no ens en parlen. I ens preocupa que aquest Ple es vagi convertint en un 
cúmul de punts de decisions administratives i l’anem buidant de contingut polític. Poso 
un exemple: els 40.000 euros de joventut, que tampoc entenem molt bé per què van a 
una partida de personal, però en tot cas això seria secundari, els 40.000 euros de 
joventut. Si els casals d’estiu s’han vist..., i ja ens havia passat a nosaltres també quan 
estàvem a l’equip de govern, s’han vist augmentats en 40.000 euros amb bonificacions 
a les famílies, potser sí que parlem de les activitats extraescolars i lúdiques a les 
escoles que havíem proposat des del PSC, perquè el que sí que sembla és que manca 
i bastant aquest tipus d’activitat. 

Respecte a la Ciutat de Festivals, sí, és una baixa d’una empresa que deixa d’existir i 
ara ho posem a Ciutat de Festivals, però al final estem parlant de la programació de 
jazz a la nostra ciutat. Ha sortit de manera reiterada a la premsa local la situació del 
Sunset. Girona havia destacat per una bona programació de jazz; no en parlem d’això. 
I al final convertim polítiques que podrien ser interessants i em dona la sensació que 
perdem oportunitats per a la ciutat presentant aquests punts d’una manera 
absolutament administrativa. 

És per aquests dos motius que el vot d’aquest grup municipal serà el de l’abstenció. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres també 
ens abstindrem per la lògica que si no hem donat suport als pressupostos, la 
modificació de partides podria ser en una línia molt diferent si governéssim nosaltres, 
més enllà d’això i com deia la senyora Paneque ara, hi han alguns punts en concret de 
la modificació que plantegen avui que evidentment ens semblen positius. Però 
deixa’ns també o deixi’ns fer tres reflexions al voltant de les propostes que ens fan, 
perquè són polítiques, no són administratives, i a vegades tenim també la sensació 
que aquest govern el que intenta és fer veure que això és un espai de debat 
burocràtic, quan en veritat hauria de ser i de fet és l’únic espai de debat polític total 
que tenim a la ciutat. 
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I les reflexions que faré són les següents. La primera, aquesta ciutat que vostès..., 
aquesta marca que vostès han creat de la Ciutat de Festivals, que és una marca 
bàsicament i que resulta que ja en parlarem després que té més diners que tota la 
resta de subvencions en cultura en temes de formació i creació, perd un festival i aquí 
no ha passat res? És a dir, nosaltres som la gran marca de la Ciutat de Festivals de 
Catalunya i ens venen (...) tot això, es perd un festival i ho diem amb la boca petita i 
una modificació burocràtica de canvi de crèdit i no debatem sobre el tema del jazz a la 
ciutat. És fantàstic, creem la marca, però llavors, quan no ens va bé, ja no en parlem 
més. 

Segona reflexió, els 40.000 euros que hem d’afegir per als casals. D’una banda, 
creiem que el que demostra aquest esglaonament que es va fer a nivell de l’hora 
d’inscriure’t o no als casals, demostra que amb un model més equitatiu d’inscripció i de 
participació ajuda i facilita que gent i infants i joves més diversos puguin participar de 
les activitats que tenim a la ciutat i segurament ens ajuda a aquest model d’educació 
360 que cada vegada més gent defensa i posa sobre la taula. 

Però la tercera reflexió, també lligada a això, per què si portem dos anys consecutius 
en què hem d’ampliar la partida prevista per als casals perquè no en fem prou, perquè 
la situació de la ciutat és profundament desigual i pobra, i amb molta pobresa, per què 
si hem d’afegir 40.000 euros aquest any i l’any passat en vam haver d’afegir també 
ningú fa la reflexió de fons aquí i és que la ciutat es troba en una situació 
profundament desigual i amb uns índex de pobresa molt elevats que fan que cada any 
hàgim de posar més diners malgrat les previsions són unes altres. Crec que aquesta 
és la reflexió important que hem de fer quan parlem d’aquest tipus d’increment. 
Perquè, si no, si ens dediquem únicament a dir «bé, al final hem hagut de posar 
40.000 euros més», semblarà que és com una cosa normal, sense fons, però és que 
resulta que les decisions mai són perquè sí, hi són perquè hi ha una situació real a 
darrere, una situació de pobresa i desigualtat que el govern de Convergència s’ha 
negat a acceptar durant els últims quatre anys. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, el que han 
dit els meus companys, per coherència amb el vot que vàrem exercir en els 
pressupostos, nosaltres ens abstindrem. No obstant, i en la mateixa línia del que deia 
la senyora Paneque i el senyor Salellas, jo voldria remarcar i agrair a l’equip de govern 
que per una vegada una de les partides, aquesta de 40.000 euros, serveixi per 
amortitzar el deute dels casals d’estiu, que aquests es varen preveure un seguit de 
beques per a famílies amb pocs recursos i s’han presentat més sol·licituds, doncs 
chapeau, molt bé, no s’ha desatès cap família, s’ha augmentat la partida i, per tant, 
tothom ha pogut gaudir d’aquests casals d’estiu. I, per tant, insisteixo, és de justícia 
agrair que cap família hagi quedat exclosa d’aquests casals. 
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Ojalá, i és una petició que també faig a l’equip de govern, aquesta mateixa filosofia es 
pogués aplicar en altres àrees com per exemple en aquest moment estic pensant en 
l’àrea d’educació i en la beca d’igualtat d’oportunitats. Aquesta beca d’igualtat 
d’oportunitats sí que és veritat que es va augmentar mínimament, em sembla que 
15.000 euros als últims pressupostos, però si mirem totes les peticions que es fan des 
dels diferents centres escolars públics i concertats de la ciutat, doncs, depassen 
llargament de la quantitat assignada, però no es fan per atzar, es fan perquè hi ha una 
necessitat. Per tant, els encoratjo que facin servir aquesta mateixa filosofia amb altre 
tipus de beques socials. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, un moment, alcaldessa. Se’ns acusa de no 
fer polítiques, jo crec que realment en fem molta de política. En fem molta de política 
quan realment s’estableix que els casals d’estiu vagin per renda, abans no anava 
d’aquesta manera i, per tant, jo crec que això és fer política. I aquest any no és que hi 
hagi hagut més sol·licituds, és que realment algunes rendes..., bé, s’han hagut de 
suplementar més algunes rendes, però no és que hi hagi més sol·licituds. I a veure, 
quan nosaltres fem la previsió, és molt difícil de saber exactament quanta gent es 
presentarà, si es presentarà la mateixa gent que l’any passat... Nosaltres fem una 
previsió, però no tenim cap inconvenient si hem de fer suplementar la partida. Jo crec 
que es pot fer de dues maneres, fer que..., posar-ne més del compte i llavors quan 
vegis que t’han sobrat diners, aquesta partida utilitzar-la per una altra cosa, si no la 
necessites per a casals, o suplementar-la quan la necessites, però és exactament..., al 
final arribes al mateix, no? I també, quan fem cultura, jo crec que precisament aquest 
Ajuntament es fa molta política fent cultura i, per tant, jo crec que és una mica de 
demagògia quan es parla que precisament l’equip de govern no fem política. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I segur que el 
tema cultura el regidor volia respondre, però no queda més temps. Tindran ocasió 
d’explicar millor el que convé. (Comentaris de fons.) Per què em demana... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): ...respondre, per una pregunta que he fet i no 
m’ha respost. Per què s’utilitza una partida de capítol de personal en joventut? 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Miri, no ho sé, això ho parlarem amb la 
viceinterventora, perquè la veritat és que ells ens diuen aquestes partides, és possible 
i, per tant, ho fem. Ja ho preguntarem. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, per tant, 
passaríem a la votació d’aquesta proposta. 
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Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
amb els vots a favor del Grup Municipal Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat 
per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la suplementació de les partides 
corresponents al pressupost de l’exercici 2018. 
 
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. 
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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

8. Abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre març - juny 2018. 

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

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

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,63 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,67 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,66 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,51 €, IVA exclòs 

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

50 hores de netejadora diürna: 11,22 €, IVA exclòs 20 hores de netejadora festiva: 
19,08 €, IVA exclòs 

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

Amb els següents preus / hora: 

Preu / hora netejadora diürna: 13,80 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora nocturna: 
15,86 €, IVA exclòs Preu / hora netejadora festiva: 21,95 €, IVA exclòs Preu / hora 
especialista: 14,70 €, IVA exclòs 

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

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

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. 

Per acord de Ple de 31 de juliol de 2018 s'han prorrogat els serveis de neteja, pel 
període d'un any a partir de l'1 de novembre de 2018. 
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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). 
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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 quadrimestre març-juny 2018, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en data 6 d'agost 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 quadrimestre març - juny de 2018, en aplicació dels 
indicadors de qualitat, de conformitat amb l'apartat 1.5 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, amb un total de 91.607,39 € IVA inclòs (75.675,53 € de base i 15.891,86 € 
d'IVA calculat al 21%). 

Els imports corresponents a la facturació del quadrimestre març - juny de 2018 són els 
següents: 

*Bloc 1: 51.559,72 € IVA inclòs (42.611,34 € de base i 8.948,38 € 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: 9.411,15 € IVA inclòs (7.777,81 € de base i 1.633,34 € d'IVA calculat al 21%) 

*Bloc 5: 13.770,30 € IVA inclòs (11.380,41 € de base i 2.389,89 € d'IVA calculat al 
21%). 

Tot i correspondre al 8% de la facturació un import de 14.327,72€ IVA inclòs 
(11.841.09 € de base i 2.486.63 € d'IVA calculat al 21%) no obstant i amb l'aplicació 
del factor corrector, la quantitat de facturació variable a abonar és de 13.770,30 € IVA 
inclòs, d'acord amb el següent detall: 

-Centre Cultural de la Mercè (-1% de factor de correcció) = -74,65 € IVA inclòs 

-Centre Cultural de la Mercè (14/05/2018) (-1% factor de correcció) = -62,71 IVA inclòs 

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

-Magatzem de Patrimoni Cultural (-1% de factor de correcció) = -8,08 IVA inclòs 

-Mas Abella (-2% de factor de correcció) = -10,77 € 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 
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-Policia Municipal (-1% de factor de correcció) = -207,14 € IVA inclòs 

-Promoció de la Ciutat (-1% de factor de correcció) = -14,33 € IVA inclòs 

-Promoció de la Ciutat (12/02/2018) (-1% de factor de correcció) = -6,87 € IVA inclòs 

-SMO-Escola 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 quadrimestre març - juny de 2018, per "Cias Com 2001, SL.", en 
data 6 d'agost de 2018, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar 
descomptant i incorporant les correccions anteriorment detallades. 

9. Abonament a la Fundació Mas Xirgu de l'import del 8% de les facturacions 
corresponents al quadrimestre març - juny de 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%. 

Amb els següents preus / hora: 
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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 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: 
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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. 

Per acord de Ple de 31 de juliol de 2018 s'han prorrogat els serveis de neteja, pel 
període d'un any a partir de l'1 de novembre de 2018. 

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 
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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). 

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 quadrimestre març-juny 2018, emès per "Cias Com 2001, S.L.", en data 6 d'agost 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 quadrimestre març - juny de 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 quadrimestre març - juny de 2018 són els 
següents: 

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



67 
 

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 quadrimestre març - juny de 2018, per "Cias Com 2001, SL.", en 
data 27 d'abril, la part de la facturació variable (8%), es pot facturar. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara el punt número 8 i el punt 
número 9 nosaltres els substanciarem conjuntament, tot i que evidentment després 
s’haurà de votar per separat, d’acord? Si els vol llegir tots dos, senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La tinenta 
d’alcalde 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, tenim 
l’adjudicació dels serveis de neteja de l’edifici de dependències municipals, una part a 
favor d’Eulen i també a la Fundació Mas Xirgu. I el que avui portem és que de 
conformitat amb la clàusula desena del plec de clàusules administratives que regula el 
contracte, estableix que en el plec hi ha una factura que comporta una part fixa i hi ha 
una part variable. Aquesta part variable..., la fixa és del 92 per cent, la part variable és 
del 8 per cent i va en funció de la qualitat del servei. En aquest cas, tant l’empresa 
Eulen com la Fundació Mas Xirgu compleixen, segons els informes emesos, aquests 
controls de qualitat i, per tant, se’ls abonarà la quantia que estableix aquest 8 per cent 
variable. 
Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, li comentava 
a la regidora Maria Àngels Planas a la Comissió Informativa, torna a sortir el tema 
d’Eulen com gairebé ple sí i ple també, i ens basem en un informe que valora la 
qualitat del servei que elabora l’empresa Cias Com. Però com li esmentava a la 
regidora Planas a la Comissió Informativa, miri que m’he llegit i rellegit l’expedient, jo el 
meu concepte de qualitat del servei seria el grau de neteja, el bon fer dels treballadors, 
etcètera, no? Però si te’l llegeixes i rellegeixes i repeteixo que no és massa agradable, 
però, bé, és la meva feina llegir-me’l i rellegir-me’l, únicament certifica les hores 
realitzades o, com a mínim, no he sabut veure jo que certifiqui el grau de neteja que hi 
ha a l’edifici. I això potser que ho canviem, potser que ho canviem perquè seria de més 
bon votar si certifiqués el que realment té de certificar, perquè realment jo no considero 
que, que es facin les hores, exemplifiqui la qualitat en el servei. 
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I, per tant, ens agradaria, repeteixo, regidora, i per això ho expresso aquí, sé que vostè 
en va prendre nota a la comissió, però sí que m’agradaria que a l’acta de Ple hi 
constés, que si us plau els prego que els propers..., que parlin amb l’empresa Cias 
Com i que els propers informes certifiquin realment el que jo crec que tots els que 
estem aquí certifiquem com a qualitat del servei. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs podem 
passar a la votació. Recordin que farem la votació per separat, primer el punt número 
8 i després el punt número 9. 

Vots a favor de la proposta del punt número 8? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat per un 
membre, l’abstenció del Grup Municipal Esquerra Republicana - MES, integrat per 
quatre membres, i el vot en contra dels grups municipals CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 
membres, abonar a Eulen la quantitat de 91.607,39 euros. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el punt número 
9 de l’ordre del dia. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat amb el vots a favor de vint-i-quatre dels vint-i-cinc membres que composen 
el Ple municipal, abonar a la Fundació Mas Xirgu la quantitat de 4.400,37 euros. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat amb els vots a favor de 
vint-i-quatre dels vint-i-cinc membres que composen el Ple Municipal. 
 
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:  S’absenta de la sessió la regidora Elisabeth Riera Alemany, de 
conformitat amb les causes d’abstenció de l’article 133 del ROM i article 23.2) de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, per interès particular. 
 
 
10. Posada a disposició del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de les dues finques de l'antiga fàbrica Simon per fer efectives les 
obres de rehabilitació existent i destinar-les a la seu de l'Institut d'Educació 
Secundària Ermessenda de Girona i el Centre de Formació d'Adults de Girona. 

Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local del dia 7 d'abril de 2017 es va aprovar 
l'inici de l'expedient d'ocupació directa de les finques qualificades com a equipaments 
comunitaris, situades dins el Polígon d'Actuació Urbanística PAU 117 C. Barcelona-
nord (antiga fàbrica Simón) aprovat en la modificació puntual del PGOU núm. 59 de 
supressió del PMU 13 C. Barcelona i delimitació dels polígons d'actuació urbanística 
PAU 116 (C. Barcelona - Avellaneda - Clínica) i PAU 117 (C. Barcelona-nord), vigent 
des de la seva publicació en el DOG núm. 7009, de 1 de desembre de 2015. 
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En aquest mateix acord es va aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per 
l'ocupació directa de les esmentades finques amb l'objectiu d'obtenir la titularitat dels 
terrenys qualificats d'equipaments inclosos dins l'àmbit del PAU 

117. La descripció de les finques, relacionades en l'annex de l'acord en transcripció 
literal del certificat registral, és la següent: 

FINCA A 

Finca 919 de Girona Sec. 4a, al foli 94 del llibre 302, volum 4074 de l'Arxiu, amb Codi 
Registral Únic 17009000461569, es descriu en els llibres del Registre en els termes 
següents: 

"URBANA. EDIFICIO industrial sito en término de GIRONA , barrio de PALAU 
SACOSTA, con frente a la carretera de BARCELONA a LA JUNQUERA, en donde 
actualmente le corresponde el NUMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO. 
Construido sobre PARTE de un SOLAR de cabida CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO METROS CUADRADOS SESENTA Y OCHO 

DECIMETROS TAMBIEN CUADRADOS. Ocupa la porción de solar EDIFICADA una 
superficie de TRES MIL SETECIENTOS OCHO METROS SETENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS, estando destinado el resto a PATIOS 
DESCUBIERTOS, y constando la edificación existente en parte de PLANTA BAJA Y 
SOTANO y en parte de DOS PISOS ALTOS con cubierta de terrado la porción 
edificada antigua y de uralita la nueva. Y LINDA por el Norte, en línea de ochenta y 
tres metros ocho centímetros, con los hermanos Ana Maria, Joaquín y José-Luís Soler 
García; al Sur, en linea de ochenta metros treinta y ocho centímetros, con finca matriz 
de la que se segregó, propiedad de la Sociedad "Sucesores de Joaquín Soler Pacreu, 
S.A."; al Este, en línea de cincuenta y cuatro metros quince centímetros, con carretera 
de Barcelona a la Junquera, en donde le corresponde el número ciento cuarenta y 
cuatro, y al Oeste, en línea de cincuenta y cuatro metros quince centímetros con la 
R.E.N.F.E. PROCEDENCIA: SEGREGACION de la finca número 465, folio 148, del 
tomo 1.624, libro 6 de Girona Sección 4ª, inscripción 1a y OBRA NUEVA ." 

Aquesta finca NO es troba coordinada gràficament amb el Cadastre, en el sentit 
establert per la Llei 13/2015, de 24 de juny . 

FINCA B 

Finca 2056 de Girona Sec. 4a, al foli 14 del llibre 290, volum 4039 de l'Arxiu, amb Codi 
Registral Únic 17009000468810, es descriu en els llibres del Registre en els termes 
següents: 

"URBANA: EDIFICIO INDUSTRIAL de forma irregular, la fase I se encuentra en 
construcción, de una superficie total construida CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE 
METROS CINCUENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS , compuesto de planta 
sótano de 678,30 metros cuadrados; Planta baja de 1.828,83 metros cuadrados, y 
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plantas primera y segunda de 851,20 metros cuadrados cada una. Construido sobre 
una porción de TERRENO en término municipal de GIRONA , antes PALAU 
SACOSTA , hoy carretera de Barcelona , número 142 , de superficie dos mil 
cuatrocientos once metros ochenta y tres decímetros cuadrados , equivalentes a 
sesenta y tres mil quinientos tres coma cuatrocientos ochenta y tres palmos 
cuadrados. Linda en junto al Norte con la Compañía de Energía Eléctrica de 
Catalunya; al Sur, con la Sociedad " Edifa, S.A."; al Este con la carretera de Madrid a 
Francia, y al Oeste con la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. El edificio tendrá 
su entrada principal por la parte Este lindante con la carretera de Madrid a Francia, vía 
denominada carretera de Barcelona, número 142 de Girona. PROCEDENCIA: 
Agrupación de las dos fincas siguientes: 1ª / la número 463 , al tomo 1624, libro 6 de la 
Sección 4ª Girona - Palau Sacosta-, folio 142º , inscripción 2a , y 2ª / la número 464, al 
tomo 1.624, libro 6 de la Sección 4ª Girona - Palau Sacosta -, folio 144 , inscripción 2ª; 
Declaración obra nueva, en construcción, fase I, según resulta de la inscripción 2ª; 
ampliación de obra nueva en construcción, fase II, según resulta de la inscripción 3ª. 
Finalizada obra fase II , inscripción 4ª." 

Aquesta finca NO es troba coordinada gràficament amb el Cadastre, en el sentit 
establert per la Llei 13/2015, de 24 de juny. 

Segon.- Per acord de la Junta de Govern del dia 13 d'abril de 2017 es va aprovar la 
correcció de l'error material existent en l'acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
data 7 d'abril de 2017 i en concret en la memòria de la documentació tècnica "Relació 
de béns i drets afectats per l'ocupació directa de l'equipament de l'antiga fàbrica Simon 
inclosa en el PA 117" substituïnt la fitxa de l'annex normatiu del punt 4. "Planejament 
vigent", per la corresponent a la MP PGOU 59 vigent. 

Tercer.- Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2017 es va 
aprovar definitivament la relació de béns i drets, es va declarar la utilitat pública i la 
necessitat d'ocupació directa de les finques registrals 919 i 2056 anteriorment 
descrites, situades dins el PAU 117 (C. Barcelona-nord) i es va citar al Sr. Xavier 
Perna Bertran, en la seva qualitat d'Administrador Concursal, nomenat per 
Interlocutòria del Jutjat Mercantil núm. 2 de Madrid, de 21 de març de 2017, de 
l'empresa Desarrollos Inmobiliarios Fluvià, SL, propietària de les finques, per al dia 15 
de setembre de 2017, a les 13 hores. 

Quart.- En data 15 de setembre de 2017 es va procedir a la signatura de l'acta 
administrativa d'ocupació directa de les finques per part del Sr. Joan Alcalà Quiñones, 
Regidor delegat del Departament d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de 
l'Ajuntament de Girona i per part del Sr. Xavier Perna Beltran, en la seva qualitat 
d'administrador concursal de l'entitat mercantil Desarrollos Inmobiliarios Fluvià S.L. 

Cinquè.- En data 31 d'octubre de 2017 es va trametre al Registre de la Propietat 
número 1 de Girona el certificat de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 
21 de juliol de 2017 i certificat de l'acta administrativa d'ocupació directa del 15 de 
setembre de 2017, als efectes de donar compliment al que disposa l'article 215.8 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei d'Urbanisme. 
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D'acord amb les dades d'inscripció obtingudes del Registre de la Propietat número 1 
de Girona, l'aprofitament urbanístic derivat de l'ocupació directa de la FINCA A, obre 
foli independent passant a formar la finca registral 10.894, al foli 161, del volum 4138, 
llibre 322 de Girona secció 4a, que resulta de nota al marge de la inscripció 5a de data 
24 de gener de 2018, i l'aprofitament urbanístic derivat de l'ocupació directa de la 
FINCA B, obre foli independent passant a formar la finca registral 10.895, al foli 168, 
del volum 4138, llibre 322 de Girona secció 4a., que resulta de nota al marge de la 
inscripció 6a de data 24 de gener de 2018. 

Sisè.- El 24 de novembre de 2017 va tenir entrada, amb el número de registre 
2017075167, un escrit dels Serveis Territorials a Girona del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel qual, en relació a la futura 
transformació dels edificis de l'antiga fàbrica Simon situada a la carretera de Barcelona 
núm. 142-144 com a seus definitives de l'Institut Ermessenda de Girona i el Centre de 
Formació d'Adults Girona, es requeria la cessió del solar qualificat com equipament 
docent i les construccions existents, amb registre de la propietat com a finca única i 
independent, per la qual cosa és feia constar com necessari: 

1er.- Cedir inicialment la part de solar d'equipament corresponent a la PAU 117 c/ 
Barcelona nord de 4.541,70 m2 aproximadament que conté les edificacions de l'antiga 
fàbrica Simon, per avançar l'encàrrec del projecte constructiu per part del Departament 
d'Ensenyament. 

2n.- Modificació del planejament urbanístic vigent pel que fa a la UA Santa Coloma - 
Fecsa per qualificar com a equipament el solar B (en plànol adjunt a l'escrit) amb una 
superfície aproximada de 705,74 m2. 

3r.- Cedir el solar B més la par restant de l'equipament corresponent a la PAU 117, 
solar C, de 251,01 m2, amb una superfície total aproximada de 956,75 m2, abans que 
es completi la construcció de l'Institut. 

4rt.- El solar resultant, després de l'agregació de finques, per a l'Institut Ermessenda 
de Girona serà de 5.498,45 m2 aproximadament, amb qualificació d'equipament 
docent. 

Setè.- Per part dels Serveis Tècnics Municipals ha estat objecte de valoració les 
finques descrites a l'antecedent primer de la present proposta. 

FONAMENTS JURIDICS 

Primer.- Vist l'article 163.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya, 
que disposa que "Els municipis han de posar a disposició de l'Administració educativa 
els terrenys necessaris per a construir-hi els centres educatius públics obtinguts en els 
procediments de gestió urbanística" 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,es proposa al Ple de la Corporació 
municipal l'adopció dels següents 
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Primer.- POSAR A DISPOSICIÓ, de conformitat amb el que disposa l'art.163 de la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d'Educació de Catalunya, de la GENERALITAT DE 
CATALUNYA - Departament d'Ensenyament - ,com a beneficiaria de l'ocupació directa 
executada per l'Ajuntament de Girona, la POSSESSIÓ de les finques A i B descrites 
en l'antecedent primer de la present resolució, i als efectes del que disposa l'art.236.3 i 
237 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per fer 
efectives les obres de rehabilitació de l'edificació existent i destinar-les a la seu de 
l'Institut d'Educació Secundària Ermessenda de Girona i Centre de Formació d'Adults 
de Girona. 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució al DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA - Serveis Territorials a Girona -. 

Tercer.- AUTORITZAR a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació municipal a 
l'execució de quants actes i signatura de documents que siguin necessaris per fer 
efectiu l'esmentat acord, entre d'altres la determinació de la data per a l'ocupació 
efectiva de la possessió dels terrenys per part del Departament de la Generalitat de 
Catalunya i nomenament dels membres i personal de la Corporació que assistirà a 
l'esmentada posada a disposició que s'acreditarà documentalment mitjançant 
l'extensió de la corresponent acta. 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, el que avui 
portem és posar a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya les dues finques que estan a l’antiga Fàbrica Simon per fer efectives les 
obres de rehabilitació existents i destinar-les a un institut de secundària, l’Ermessenda 
de Girona, i el centre de formació d’adults. Girona realment necessita un nou institut i 
com més aviat millor. I aquest institut tenim clar que ha de ser al sud de la ciutat 
perquè és on hi ha la mancança d’aquest equipament. I, com sabem, Girona no 
disposa de molts de terrenys per fer aquests usos i això dificulta moltes vegades les 
solucions que puguem trobar a l’hora d’oferir-ho a Ensenyament, però pensem que és 
un bon emplaçament. I, per tant, el que avui portem a Ple és posar a disposició del 
Departament d’Ensenyament aquestes dues finques per tal que puguin fer aquests 
instituts. 
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Rodríguez... 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, moltes gràcies. Celebrem que finalment 
s’hagi trobat una figura jurídica acordada entre l’Ajuntament i el departament, tot això, 
diríem, més o menys des del desembre de 2016. Per tant, finalment sembla que hi ha 
una possibilitat d’entesa que suposo que serà la votació demanial... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No, va ser l’any passat. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Doncs en principi pensava que era aquesta 
la figura que havien acordat. Però, en tot cas, a part de la reparcel·lació que suposo 
que es pot fer aviat, a nosaltres el que ens preocupa, tot i que ja més o menys a nivell 
de premsa, com a mínim, s’han dit uns possibles timings que se’n van una mica més 
enllà o una mica i força més enllà del previst, fins i tot no el 19-20, sinó que jo tenia 
previst pels càlculs que havíem fet que el número d’alumnes havia fet un tope el 2020-
21 i, per tant, seria recomanable que es pogués disposar el 2020-21, s’està parlant de 
més endavant. 

Tot i això, segurament el projecte es redactarà abans del que es va dient, crec. I el que 
demanaria és, al regidor d’educació o qui se n’hagi de fer càrrec, que per l’experiència 
que en tinc, quan es redacten aquests projectes que es posen a licitació, normalment 
per les presses i evidentment per arribar com més aviat millor, cosa que volem, no es 
consulta prou, al meu entendre, o no es consulta gens, a vegades, als interessats. Per 
tant, quan tinguin ocasió a les comissions mixtes o allà on sigui, demanin que dintre de 
la redacció del projecte hi hagi intervenció dels consells escolars de l’Ermessenda i de 
l’escola d’adults. Com a mínim sé que una de les dues seus ja se’ls ha informat que 
anirien allà. Ho dic perquè quan aquest tipus d’edificis són ja predeterminats i tenen 
una estructura, si hi ha una informació i un intercanvi d’idees entre els interessats 
s’estalvien molts de problemes. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. 
Nosaltres en aquest punt farem una abstenció. Si bé evidentment estem d’acord que 
és necessària una nova seu per a aquest institut, que recordem que actualment es 
troba dividit en dues seus, per una estem pagant uns lloguers considerables que en 
teoria havia de ser una solució molt puntual i per l’altra que estem en barracons i, a 
més, dividits a uns quants quilòmetres de distància. Per tant, és evident que és 
imprescindible aquesta nova seu. El que passa que no compartim, i ja ho vam 
expressar en el seu moment, la ubicació. Entenem que la ubicació allà on s’ha 
proposat genera molts dubtes a la comunitat educativa tant a nivell de secundària com 
també a l’escola d’adults, dubtes que compartim, sobretot perquè es troba entre la 
carretera de Barcelona, que actualment és una via de trànsit molt intensa, i la via del 
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tren, que també és un espai de sorolls, etcètera. Per tant, no acabem de compartir 
aquesta ubicació, ens genera molts dubtes. I sovint hem vist com això, aquests dubtes 
que nosaltres expressem, vostès ho resolen a partir d’un suposat replantejament i 
pacificació de la carretera de Barcelona, però que, en canvi, veiem que en realitat no 
s’acaba concretant en massa res. 

Llavors per tots aquests dubtes m’afegeixo també a la petició que feia el regidor Quim 
Rodríguez en el sentit de tenir en compte la participació a l’hora de decidir el format de 
l’estructura de l’equipament, doncs tenir-los en compte, tenir en compte l’opinió 
d’aquestes dues comunitats educatives que ara mateix també tenen dubtes amb 
relació a aquesta ubicació. 

Per tant, no obstaculitzarem, ens abstenim perquè entenem que és imprescindible i, 
per tant, no volem una via d’obstaculització d’aquesta decisió, però sí que per aquests 
dubtes amb relació a la ubicació, farem una abstenció. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, vagi per davant 
que el nostre vot serà favorable a la proposta. Ara bé, jo recordo que ja fa bastants 
plens el que vàrem portar és la petició d’un nou institut, un nou institut no un canvi de 
seu d’un institut ja existent. És a dir, nosaltres el que en aquell moment portàvem i 
crèiem que per necessitats educatives de la ciutat calia mantenir l’Ermessenda, però a 
més a més calia un nou institut i en aquest moment els números m’estan donant 
pràcticament la raó. És a dir, tenim aules de primer de l’ESO molt atapeïdes, la ràtio en 
aquest moment està superant el 31-32 en alguns centres, els batxillerats..., aquest 
curs a batxiller han tingut seriosos problemes d’admissió d’alumnes. I, per tant, crèiem 
que la petició hagués estat més correcta si s’hagués fet un nou institut i mantenint 
l’Ermessenda. Però, bé, ja tenim la nova seu. 

El que també ens preocupa és que han passat gairebé dos anys i que el termini 
previst, que recordo que era el 19-20, ara ja s’està parlant que el termini previst de 
construcció serà l’any 2022-23, tres anys més tard dels previstos inicialment. Per tant, 
tenim d’estar..., això és el que apareix a la premsa l’altre dia, notes de premsa. Bé, 
ojalá, ojalá estigui equivocat, alcaldessa, ojalá estigui equivocat i es pugui i l’edifici 
entri en funcionament amb molta més «premura». 

M’afegeixo a les peticions que feia el regidor Rodríguez i la regidora Pèlach al regidor 
d’educació de la ciutat, m’hi afegeixo totalment, és a dir, és molt important que 
estiguem amatents als terminis, és molt important que estiguem amatents tots com a 
consistori, però especialment vostès que tenen responsabilitats de govern a com seran 
aquestes obres, com serà l’entorn, com serà, en definitiva, aquest nou centre que 
permetrà que aquests alumnes que actualment estan cursant estudis en els barracons 
de la seu segona de l’Ermessenda puguin en principi fer ja els estudis de secundària o, 
si no, de batxillerat, al nou institut. 
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Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, respecte a 
l’emplaçament només jo el que els volia dir, ja ho he dit abans que tampoc tenim tants 
de terrenys per fer-ne aquests usos, però sí que dic que l’emplaçament escollit jo crec 
que és un bon emplaçament perquè jo els vull recordar que un dels projectes clau que 
estem desenvolupant aquest govern és la transformació de la carretera de Barcelona 
en un carrer cada vegada més amable i pensat per a vianants. Això ho hem dit 
diverses vegades quan parlem del que vol fer aquest govern. I, per tant, la carretera de 
Barcelona d’ara anirà evolucionant a un carrer cada vegada més integrat i per això 
pensem que és una bona ubicació. També les obres de l’Ermessenda serviran perquè 
tot aquell tram de la via s’adapti a les noves característiques que estem aplicant en 
altres obres, com és la de l’Hipercor o la Clínica Girona i, per tant, jo crec que és un 
bon lloc. 

Dir que el projecte..., només recordar que el projecte el fa la Generalitat, no el fem 
nosaltres, estarem realment amatents a l’evolució, de com va evolucionant el projecte. 
I quant a la rapidesa, òndia, per a nosaltres «estupendo» que estigui el curs que ve i, 
per tant, jo també els emplaço, senyor Albertí, que, al conseller d’Ensenyament, 
manar-li pressa, que segur que vostès tenen més influència potser que nosaltres, per 
tal que tinguem acabades les obres per al pròxim curs. Per tant, jo ja li he posat 
deures, que estarem encantats que ens ajudi. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per al proper 
curs serà impossible, això no, no... Molt bé. Doncs si els sembla, votem a favor de la 
proposta... Sí, esperem un momentet que ens ha fallat la connexió. Un segon. 
(Comentaris de fons.) Ara, perfecte. Ara anem a votar. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Què han fet, Esquerra Republicana?  
A favor o abstenció? A favor. 
Hi tornem, senyor secretari, o ja compta com a favor? D’acord.  
I abstenció de la CUP. 
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, posar a disposició de la 
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Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament, la possessió de les finques A i 
B. 
 
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. 
 
 
11. Modificació annex I - Pla Estratègic de Subvencions. 

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 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, amb la modificació conseqüent de les 
quanties previstes al mateix com a cost previsible. 

En data 11 de juny de 2018 s'aprovà per part del Ple Municipal una adaptació del Pla 
Estratègic de subvencions vigent en aquell moment (Pla elaborat pels exercicis 2016 a 
2019), atesa la configuració del capítol 4 de despeses aprovada pel mateix plenari 
municipal i atenent a les modalitats de concessió recollides (increment de partides 
nominatives ) i línies de subvenció previstes. 

Amb posterioritat a la comissió informativa d'aquesta sessió plenària, s'informà per part 
dels serveis jurídics que la proposta incloïa algunes mancances i defectes, a destacar : 
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- que inclou com a subvencions actes que es considera d'objecte contractual 

- programes sobre serveis no establerts 

- subvencions que calia diferenciar la forma d'atorgament 

- relació incomplerta de subvencions 

- manca d'ítems establerts al Reglament General de Subvencions 

També feia menció al termini del pla que es sotmeté a aprovació, 2018-2019, termini 
inferior a l'establert a l'art 11.4 del Reglament de la Llei General de Subvencions, 
requerint una justificació al perquè de no complir amb els 3 exercicis que es preveu en 
aquest precepte legislatiu. 

A data d'avui, diferents serveis municipals presenten informes als efectes de tramitació 
d'una modificació de l'annex I del Pla Estratègic aprovat, amb la finalitat de poder 
acomplir amb les deficiències observades i atenent al caràcter dinàmic en que es 
configurà el mateix al moment de la seva formulació. També és motiu d'ajust el canvi 
en l'organització interna de l'Ajuntament, derivat de la nova estructura de les diferents 
àrees municipals aprovat pel Ple de data 9 de juliol de 2018. 

En quan al termini, es considera oportú mantenir el previst a l'acord que ara es 
modifica, doncs el mateix tenia com objecte rectificar el vigent al moment de la seva 
tramitació que tenia com a data de finalització l'exercici 2019 i ajustat al període de 
govern de l'òrgan que proposa la seva aprovació. 

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 

- Ordenança General de subvencions publicada al BOP de Girona, número 237 de 
data 10 de desembre de 2015 

- Bases d'execució de pressupost 

Aprovar la modificació de l'annex I del Pla Estratègic de Subvencions aprovat per 
acord plenari de data 11 de juny de 2018 quedant redactat segons annex adjunt. Els 
imports en el mateix relacionats ho són com a costos previstos de cada actuació i 
queden condicionats i poden ser objecte de modificació segons disponibilitats 
pressupostàries degudament aprovades. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El punt número 11. Senyor 
secretari... 
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(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, hi ha l’article 8 
de la Llei general de subvencions que estableix que les administracions proposin 
l’establiment de subvencions..., hauran de concretar-se en un pla estratègic. El pla 
estratègic és un instrument sense rang normatiu, és d’àmbit intern i sense crear drets i 
tampoc crea obligacions. La seva efectivitat és la disponibilitat pressupostària, també 
necessites tenir l’efectivitat pressupostària evidentment en cada exercici. 
El juny, aquest juny passat, es va aprovar en el Ple municipal una adaptació d’aquest 
pla estratègic de subvencions vigent en aquest moment que atenia a la configuració 
del capítol 4, que era el de les subvencions. Avui diferents serveis municipals 
presenten informes als efectes de la tramitació d’una modificació d’aquest pla 
estratègic aprovat atenent també que és un caràcter dinàmic, sempre ho hem dit. I 
també és motiu d’ajust el canvi de l’organització interna d’aquest Ajuntament, que va 
tenir lloc el 9 de juliol. I quant al termini, el termini és igual a l’exercici 2019, quan en 
el..., just en el període de govern. I, per tant, el que nosaltres proposem és aprovar 
aquesta modificació de l’acord plenari que teníem al juny i fer ara aquesta modificació 
respecte al que teníem. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. El nostre grup s’abstindrà 
en aquest punt i vull explicar també per què, perquè és cert que quan es va aprovar 
aquest pla estratègic de subvencions nosaltres hi vàrem donar suport. Un gran gruix 
d’aquestes subvencions que s’incorporen en l’annex venen de l’àmbit o de l’àrea social 
o de drets socials. Si bé és cert que administrativament pot tenir sentit que es faci 
d’aquesta manera, pel treball que implica des de serveis socials, jo crec que s’hauria 
de buscar algun altre tipus de fórmula que no fos..., un contracte programa o alguna 
fórmula. Jo crec que treballant-ho, sincerament –i amb nosaltres això saben que hi 
trobaran el suport–, es poden trobar fórmules diferents. 

Per què ho dic? Perquè no és el mateix, com vos saben, molt d’aquests recursos es 
fan a través d’entitats i associacions vinculades al territori. No és el mateix a una 
entitat donar-li una subvenció perquè desenvolupi una tasca concreta que posar-se 
d’acord en una taula diferents entitats i associació d’aquell barri concret i fer un treball 
concertat i fer un treball comunitari, no és el mateix, la manera de treballar és molt 
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diferent. I des del nostre punt de vista és molt més profitós treballar a través de 
recursos en taules, en projectes comunitaris i veure com es treballa de manera 
concertada. Incorporar-ho com a subvencions, des del nostre punt de vista, pot anar 
viciant aquesta manera de treballar i pot acabar amb una cosa que no ens agradaria 
gens, que és amb una espècie de menjadora de diferents entitats i associacions. 

I és per això que nosaltres en aquest punt ens abstindrem. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres en aquest punt ens 
abstindrem, perquè, més enllà de la proposta de modificació que es pugui fer avui, 
estem parlant en general d’un pla estratègic de subvencions. Un document que és molt 
interessant d’analitzar i que incorpora, doncs, jo crec que els pilars del govern que 
actualment governa la ciutat, el govern de Convergència i Unió, bé, que es va 
presentar com a Convergència i Unió i que ara és el PDeCAT. 

I avui, per exemple, he fet dos exercicis d’aquest pla estratègic de subvencions, anar a 
mirar cultura i anar a mirar el que és les subvencions de l’Àrea de Promoció 
Econòmica. I me les he mirat. I jo allà, doncs, me les miro i trec unes conclusions 
senzilles a partir dels números que hi han. A l’Àrea de Cultura, mirin, destinem a nivell 
de subvencions, que és una cosa que votem avui, per tant, també, 1 milions d’euros en 
festivals, 1 milions d’euros justos gairebé. Saben quant destinem a la resta de 
subvencions en temes de formació i creació d’arts escèniques, d’arts visuals, de 
cultura popular, de música, de lectura i patrimoni cultural conjuntament? No arriba als 
500.000 euros. És a dir, les subvencions en cultura avui a la nostra ciutat doblen pel 
que fa a festivals la resta d’àrees, ja ho he dit, arts escèniques, arts visuals, cultura 
popular, música, lectura i patrimoni cultural. Aquesta és la realitat de les subvencions 
de cultura, el document, el tinc aquí, el tinc aquí imprès, no m’estic, diguéssim, 
inventant res. Subvencions de cultura. 

Subvencions pel que fa a l’Àrea de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, 
Turisme i Ocupació, doncs n’hi han que estan bé i que s’ha de reconèixer que hi han 
subvencions d’aquesta àrea que són necessàries i que s’estan desenvolupant 
correctament, però també n’hi han que, des del nostre punt de vista, hem de poder 
criticar i que no compartim. 

I dues idees. Una, que avui la subvenció relacionada amb les activitats turístiques i de 
promoció turística és superior a la del foment de l’ocupació pla Actua, majors i 
desocupats de llarga durada. És així, una altra realitat que és ara mateix del govern de 
Convergència a la nostra ciutat. I una altra, estic... Doncs si us plau, van dient que no 
amb el cap, doncs doni’ns els documents bons, si no és així. I l’altra és que en aquest 
document, tot i que formem part de l’entitat catalana de promoció de l’economia social i 
cooperativa, no veig cap proposta de subvenció d’economia social, cooperativa i 
solidària en aquest document. 
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He analitzat dues àrees, Cultura i Promoció Econòmica, en podria haver analitzat 
d’altres, però només amb aquestes dues nosaltres ja veiem que no compartim la 
totalitat del text i que, de fet, el que volem és una esmena important al govern que hi 
ha avui en dia amb les seves polítiques. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (PSC-CP): Moltes gràcies, alcaldessa. No, únicament per 
anunciar l’abstenció del nostre grup també en aquest punt, perquè evidentment no 
compartim l’estratègia d’aquestes subvencions, la línia estratègica. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Se’l reparteixin 
el temps. Vostè no contestarà i intervindran..., jo ho compto i vagin.... Breument, 
senyor Ribas i senyora Plana, si volen. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré anar 
ràpid. Evidentment, senyor Salellas, li he dit moltes vegades, no coincidirem mai amb 
els criteris de política cultural, és evident, ens distancien moltíssimes coses, tot i que 
d’altres crec que, almenys amb aquest regidor, el seu grup sí que n’han treballat de 
positives. El que li voldria fer una reflexió respecte a aquest criteri d’1 milió i 500.000 
euros. Vostè no ha pres en consideració, suposo, el que és Girona Crea, que està 
dintre d’un des festivals estratègics que, per cert, el seu partit polític va aprovar en 
aquest Ple de l’Ajuntament. Justament perquè aquests festivals estratègics introduïen 
una qüestió política en el seu exercici que jo vaig manifestar públicament i que aquest 
equip de govern encapçalat per l’alcaldessa ho ha dit públicament: no és tant exhibir, 
sinó formar i crear i per això s’ha canviat la filosofia i parlem de moltes més qüestions 
que no purament un festival, sinó que introduïm a cada festival estratègic el vessant 
cultural, formatiu i creatiu. S’oblida vostè de l’aportació que representarà l’any vinent 
més de 400.000 euros en dotació pressupostària per a personal per les PEC, que 
destinaran únicament amb la finalitat de la creació i la formació. La reforma d’un espai 
que va destinat únicament per als creadors i per formar-los. Home, jo crec que de la 
mateixa manera que li respectaré quan critica allò que ens diferencia, també valori allò 
que ens apropa a tots amb una idea molt clara del que és promocionar la cultura com 
a element de cohesió, formació i creació. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies, senyor Ribas. I 
breument senyora Plana... 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Jo crec que aquí s’han de 
diferenciar dues coses molt clares, una és la dotació pressupostària que va dintre de 
pressupost i l’altra que és aquest pla de subvencions allà on arriba. Evidentment les 
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dotacions pressupostàries, doncs tenim aquest pla de subvencions, no podem fer 
demagògia i populisme dient que dediquem més diners amb el tema de subvencions 
turístiques que..., no, no, no, que a tota la part del foment de l’ocupació. Cal pensar, i 
es mirin els pressupostos, que en tema de cofinançament i en tot el que fa referència a 
polítiques actives d’ocupació dediquem 4 milions d’euros gairebé. Per tant, és molt 
diferent aquestes subvencions a nivell turístic que el que dediquem a nivell global amb 
tots els temes de foment de l’ocupació i de promoció de l’ocupació. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
El senyor Alcalà? Ara. 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
amb el vot de Convergència i Unió, integrat per deu membres, i l’abstenció dels grups 
municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - Crida 
per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat 
per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos membres, i Partit Popular, integrat 
per un membre, la modificació del Pla estratègic de subvencions. 
 
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. 
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 PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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12. Modificació de la plantilla de l'exercici 2018 aprovada per acord de Ple de 
data 18 de desembre de 2017 i modificada per acord de Ple de data 9 d'abril de 
2018, 9 de juliol de 2018 i 17 de setembre de 2018. 

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
estableix que "correspon a cada Corporació Local aprovar anualment, a través del 
Pressupost, la plantilla, que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris, personal laboral i eventual", article que fa referència a les places, ja que 
els llocs de treball no formen part d'aquest instrument de gestió. Continua aquest 
article indicant que "les plantilles hauran de respondre als principis de racionalitat, 
economia i eficiència i establir-se d'acord amb l'ordenació general de l'economia, 
sense que les despeses de personal puguin rebassar els límits que es fixen amb 
caràcter general." 

D'altra banda, l'article 126 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que 
s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, 
estableix que aquestes plantilles han de comprendre tots el llocs de treball (referint-se 
novament a places), degudament classificats pel que fa al personal funcionari, laboral i 
eventual, en funció del grup de classificació. 

Per acord de Ple de data 18 de desembre de 2017 es va aprovar la plantilla de 
personal per a l'any 2018, i per acords de Ple de data 9 d'abril de 2018, 9 de juliol de 
2018 i 17 de setembre de 2018 es va aprovar una modificació d'aquesta. 

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

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

Les modificacions proposades són: 

I) Amortitzar la plaça laboral número 2438 d'Oficial 1a adscrita a la Unitat de Retirada 
de Vehicles, subgrup de classificació C2, CD 16, vacant per jubilació del titular i crear 
la plaça número 2873 auxiliar administratiu/va, funcionària, de l'escala d'administració 
general, sotsescala auxiliar, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, i 
adscriure-la a la unitat administrativa de l'àrea de Mobilitat i Via Pública. 

El titular de la plaça d'Oficial 1a de la Unitat de Retirada de Vehicles, estava jubilat 
parcialment i hi havia una treballadora contractada amb un contracte de relleu que ha 
prestat serveis d'auxiliar administrativa a l'àrea de Mobilitat. El titular es jubila 
definitivament el dia 1/10/2018, i des de l'àrea de Mobilitat i Via Pública han informat 



84 
 

de la necessitat del servei d'amortitzar aquesta plaça i crear-ne una d'auxiliar 
administrativa per adscriure-la a la unitat administrativa de l'àrea. 

Aquesta modificació comporta un estalvi en el pressupost de 2.833,72 euros. 

L'article 25 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de 
personal al servei de les entitats locals estableix que la plantilla es podrà modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost municipal durant l'any de la seva 
vigència, per respondre l'establiment de nous serveis, per l'ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com també si 
respon a criteris d'organització administrativa interna. 

Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar amb la 
despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de consignacions 
destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en l'exercici, la modificació de 
plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de modificació de crèdits del pressupost. 

PRIMER.- Amortitzar la plaça número 2438, Oficial 1a, inclosa en el subgrup de 
classificació C2, CD 16 i de règim laboral. 

SEGON.- Crear la plaça número 2873, Auxiliar administrativa, escala d'administració 
general, subescala auxiliar, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, de règim 
funcionarial, adscrita a Mobilitat i Via Pública. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El punt número 12. 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, simplement el 
que portem és la modificació de la plantilla, en aquest cas, amortitzar una plaça 
d’oficial primera de classificació C12 a nivell 16 de règim de laboral i crear-ne una 
d’auxiliar administratiu, escala administració general, de classificació C2, nivell 16, 
règim de funcionari. 
Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, simplement per anunciar l’abstenció del meu 
grup en aquest punt per coherència política. Com saben, amb el tema de la plantilla 
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sempre ens hem abstingut perquè correspon més a la seva organització de govern 
que no pas a les necessitats que nosaltres considerem que hi haurien d’haver en 
aquest Ajuntament. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres també ens abstindrem perquè aquest no és el nostre model, com hem dot 
d’altres vegades. Només volia respondre a la senyora Planas del que ha comentat 
abans, que no és qüestió d’invitar que vinguin els sindicats en una reunió, sinó que és 
de convocar i negociar, no només parlar, dialogar i ja està. I que tinguin en compte 
amb les organitzacions amb què signen a veure quina representació tenen a darrere, 
perquè és que jo no els ho dic per tocar la pera, sincerament, és que ho dic pel bé de 
l’Ajuntament, vull dir que s’ho mirin bé, si us plau, perquè probablement s’adonaran 
que no estan negociant amb la majoria, i això ho han de tenir en compte. Ja hi som! 
Senyora Planas, cada vegada que parlo de temes de personal, vostè fa els seus 
comentaris. Me contesti, si vol, però és que... 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): És que tinc la sensació que no 
m’escolta, sincerament. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Més intervencions? Vol 
respondre senyora Planas? 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, és que en realitat li estava dient a 
l’alcaldessa «vull parlar». Vull dir, sí que l’escolto i li estava dient que me doni la 
paraula. Precisament..., però li asseguro que l’escolto i l’escolto molt i molt bé. Quan 
dic «convocar», els convoquem per escrit, per escrit i durant quatre anys hem estat 
convocant per escrit i no s’han presentat a les reunions. Per tant, convocar és 
convocar i és per escrit, de manera que toca, els recursos humans quan convoca ho fa 
per escrit, només simplement és que tingui constància que nosaltres convoquem i, a 
més a més, volem que assisteixin a les meses de negociacions, ja ho he dit abans i 
estarem encantats que vinguin. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
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Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per deu 
membres, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat 
per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació de la plantilla. 
 
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. 
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 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. 
 
 

13. Operació de crèdit Vivendes de Girona SA exercici 2018. 

Vist l'expedient de contractació previst a aprovar en breu per la societat dependent 
municipal, Vivendes de Girona SA, dominada íntegrament per l'Ajuntament de Girona 
a través de la societat cent per cent municipal Iniciatives i Projectes Municipals SA, en 
relació a la compra d'habitatges destinats a lloguer social a finançar amb una operació 
de crèdit, d'import 2.000.000,00 euros, quantia a ajustar al resultat del procés de 
licitació que s'estableixi als efectes. 

El règim jurídic d'aplicació a les operacions d'endeutament ve regulat al capítol VII, del 
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, en matèria d'operacions de crèdit, així com a l'Ordre de la 
Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de 
Catalunya ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria financera dels 
ens locals, i Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local, per la que es defineix el principi de prudència 
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financera de les entitats locals. Així mateix les limitacions al crèdit i processos 
d'autorizació venen definits a la Disposició Addicional 14 del RDL 20/2011 de 30 de 
març, de Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària i Financera per a la 
Correcció del Dèficit Públic , dotada de vigència indefinida per la disposició final 31 de 
la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013. 

Als efectes s'estableix : 

- art. 48 RDL 2/2004 : les societats mercantils dependents podran concertar 
operacions de crèdit en totes les seves modalitats, a curt i llarg termini. 

- art. 48 bis RDL 2/2004 : totes les operacions que subscriguin les Corporacions Locals 
estan subjectes al principi de prudència financera. 

Es consideren financeres totes aquelles operacions que tinguin per objecte els 
instruments següents : 

.. c.) la concessió d'avals, reavals o altre classe de garanties públiques 

Les condicions que han de complir les operacions previstes a l'apartat c) d'aquest 
article seran establertes per Resolució de la Secretaria General de Coordinació 
Autonòmica i Local. 

Les Corporacions Locals vetllaran per l'aplicació del principi de prudència financera en 
el conjunt del sector públic. 

Es precisarà autorització del òrgan competent de l'Administració Pública que tingui 
atribuïda la tutela financera de les Entitats Locals la formalització de les operacions a 
les que es refereix l'apartat c.) quan no s'ajustin a les condicions de prudència 
financera. 

- art. 49.1 RDL 2/2004 : per al finançament de les inversions les societats mercantils 
dependents podran acudir al crèdit públic i privat, a llarg termini, en qualsevol de les 
seves formes. 

- art. 49.5 RDL 2/2004: les obligacions derivades de les operacions de crèdit 
concertades per societats dependents podrà ser garantit amb aval de la Corporació de 
la qual depenen. 

- art. 49.7 RDL 2/2004 : les corporacions locals també podran concedir avals a 
societats mercantils participades per persones o entitats privades, en les que tinguin 
una quota de participació en el capital social no inferior al 30 per cent. L'aval no podrà 
garantir un percentatge de crèdit superior al de la seva participació en la societat. 

- art 53 RDL 2/2004 : no es podran concedir noves operacions de crèdit, ni concedir 
avals, quan dels estats financers que reflecteixin la liquidació dels pressupostos, els 
resultats corrents i els resultats de l'últim exercici, es dedueixi un estalvi net negatiu. 
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- d'acord amb la disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de 
pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2013 no es poden concertar operacions de 
crèdit a llarg termini destinades al finançament dels nous projectes d'inversió si la ràtio 
legal de deute viu és superior a un 110 % dels ingressos corrents liquidats l'exercici 
anterior. Així mateix estableix un règim d'autorització de l'òrgan competent amb 
atribucions de tutela financera de les entitats locals si aquest percentatge supera el 75 
%. 

- art. 54 RDL 2/2004 : les societats mercantils dependents precisaran la prèvia 
autorització del Ple de la corporació i informe de la Intervenció per a la concertació 
d'operacions de crèdit a llarg termini. 

Analitzats els comptes anuals 2017 de la societat municipal Vivendes de Girona SA i 
de l'Ajuntament de Girona, així com l'endeutament vigent a la data, es conclou que : 

1. La solvència econòmica i financera de la societat Vivendes de Girona SA queda 
justificada en quan que : 

. Els resultats d'explotació dels exercicis 2016 i 2017 són positius 

. Es dona compliment als indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals 
de forma individual per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera 

2. Dels estats financers relatius a la liquidació pressupostària de l'Ajuntament de 
Girona corresponents a l'exercici 2017 es desprèn que : 

. L'estalvi net corresponent a la liquidació 2017 i calculat d'acord a l'art 53 del RDL 
2/2004, es positiu 

. El capital viu de les operacions vigents a curt i llarg termini, inclòs el risc deduït dels 
avals concedits i el previst a concertar no superen el 75 % dels recursos corrents 
liquidats de l'exercici 2017 

. La quantia total dels avals autoritzats per la Corporació representa un percentatge no 
superior al 30 % sobre els recursos corrents liquidats del darrer exercici 2017, essent 
l'import de l'operació que es proposa avalar no és superior al 15 % dels mateixos 
recursos, donant compliment al principi de prudència financera d'aquestes operacions. 

La normativa d'aplicació és la següent : 

- RD 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals 

- Disposició Addicional 14 del RDL 20/2011 de 30 de març, de Mesures Urgents en 
Matèria Pressupostària, Tributària i Financera per a la Correcció del Dèficit Públic, 
dotada de vigència indefinida per la disposició final 31 de la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2013. 
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- Resolució de 9 de setembre de 2015, de la Secretaria General de Coordinació 
autonòmica i local, per la que es defineix el principi de prudència financera de les 
entitats locals de les operacions financeres que tinguin per objecte actius financers o la 
concessió d'avals, reavals o altre classe de garanties públiques o mesures de 
recolzament extrapressupostari 

- Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política 
Financera, per la que es defineix el principi de prudència financera aplicable a les 
operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals. 

1r.- Autoritzar a la societat dependent municipal, Vivendes de Girona SA, a la 
concertació d'una operació de crèdit a llarg termini per un import màxim de 
2.000.000,00 euros, import a ajustar al resultat d'adjudicació del procés de 
contractació per a la compra d'habitatges destinats a lloguer social. 

2n.- Avalar l'operació de crèdit a signar entre Vivendes de Girona SA i l'entitat 
financera que presenti millor oferta econòmica per al finançament de la inversió 
esmentada a l'apartat primer i aprovada per resolució de la Consellera Delegada de 
Vivendes de Girona SA en data 2 de novembre de 2018. 

3r.- Facultar a l'alcalde - president per a la formalització de l'operació d'aval aprovada a 
l'apartat primer, encara que incideixi en autocontractació doble o múltiple 
representació. 

4rt- Comunicar l'operació de crèdit a la Direcció General de Política Financera del 
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord l'ordre 
ECF/138/2007 de 27 d'abril, en matèria de tutela financera dels ens locals 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al punt número 13 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

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. Eva Palau i Gil (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, comentar o afirmar 
que l’habitatge és un dels reptes de país i de la nostra ciutat, crec que no dic res de 
nou i no seria titular de notícia. I dir que ens preocupa aquest tema, doncs ha quedat 
evident amb diferents accions que hem tingut, hem dut a lloc, aquest govern, i com és 
el pacte de l’habitatge que continua treballant i que hi ha el compromís el primer 
trimestre de 2019 d’aportar noves..., noves, no, aportar propostes de treball. Però dins 
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de la preocupació que tenim per la manca, i tenim de reconèixer-ho, manca 
d’habitatges a la nostra ciutat per tal de destinar-los no tan sols al lloguer social, que 
evidentment que sí, sinó també a un altre grup poblacional que ens preocupa, que és 
la gent jove, la gent jove amb feina, establerta i que té problemes i així ens arriben 
diàriament a l’Oficina l’Habitatge, problemes per accedir a uns lloguers d’acord amb les 
seves nòmines, amb els seus sous –un altre debat seria si els sous del jovent avui en 
dia són adequats, però que no ens pertoca a nosaltres en aquest moment. 
Per tant, tenim aquesta situació que és real, tenim una situació que en aquests 
moments l’Ajuntament de Girona de les 263 «vivendes», pisos que gestionem, no sé si 
dir la paraula tan sols, però sí que 154 són de propietat de l’Ajuntament, la resta, no. 
Doncs donada aquesta situació i els fets que de vegades concorren junts i és que des 
de finals de juliol - principis d’agost, arrel d’una normativa europea en la qual els 
propers mesos aquelles entitats bancàries que siguin propietàries de «vivendes» que 
estiguin buides hauran de fer una sèrie de gestions que els obliga la Comunitat 
Europea, això ens ha portat que en els darrers mesos, concretament des del mes 
d’agost aquestes entitats bancàries aboquin quantitats importants d’immobles a la 
taula de retracte i tempteig de la Generalitat, la qual cosa ens ha obert la gran 
oportunitat de poder accedir a aquests habitatges, valorar-los i poder demostrar interès 
per la seva compra, però evidentment això havia d’anar acompanyat per una dotació 
pressupostària per poder-los comprar, òbviament. 

Parlant amb els serveis d’Intervenció de la casa i valorant també amb les diferents 
àrees implicades, es va veure l’oportunitat i la viabilitat de poder dotar..., de poder fer 
una gestió financera mitjançant Vivendes de Girona, perquè és l’entitat que tenim 
municipal que fa..., que té aquesta gestió, la responsabilitat d’aquesta gestió i hi havia 
la possibilitat de fer aquest aval que ens permetrà, si avui s’aprova, la compra 
d’habitatges a la ciutat; estem parlant de la possibilitat de comprar quasi uns vint-i-set 
habitatges. I, a més a més, s’ha donat l’altra opció, l’altra oportunitat, diguem-ho així, 
perquè jo crec que és una oportunitat, de la possibilitat de poder fer compra directa 
des de l’Ajuntament a propietaris, a persones individuals o a entitats que tinguin 
«vivendes» a poder-ho comprar directament. 

Per tant, entenem que d’aquí a final d’any podrem fer la compra de diferents 
habitatges, que, ho repeteixo, seran destinats per una part, òbviament, a habitatges 
social, però estem parlant també d’establir un lloguer assequible per a la població jove 
de la nostra ciutat per tal que no hagin de marxar de la mateixa, puguin començar a 
emprendre un projecte individual o familiar, el que ells creguin oportú i puguin tenir 
aquest habitatge al seu abast. En aquest sentit us demanem el vot favorable per poder 
tenir aquest aval i a partir d’aquí començar a emprendre la compra d’aquests 
habitatges, alguns ja estan finalitzant tots els tràmits administratius que implica la taula 
de retracte i tempteig de la Generalitat i els altres hi hem mostrat el nostre interès i 
pendent d’acabar de fer tots els tràmits. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyora Palau. 
Sí, senyora Veray... 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. El punt que ens 
demanen o que porten a votació i ens demanen el nostre suport no és una cosa 
baladí, jo crec que és important, possiblement sigui una de les operacions financeres 
més importants que farà aquest Ajuntament, encara que es faci a través de Vivendes 
de Girona i per això demanen l’aval. Dic això perquè la dificultat de tota la informació al 
voltant d’aquest tema, d’entendre’l o de posar-lo negre sobre blanc, no és fàcil. I 
malgrat nosaltres el dilluns a les comissions vam insistir molt que se’ns expliqués, 
finalment la senyora Palau va venir a una comissió que no tocava, però ens ho va 
explicar tot, hem estat tot el cap de setmana analitzant allò que se’ns havia dit. Home, 
avui al matí hem –i deixi’m dir-li així– al·lucinat una mica quan hem vist que vostè feia 
una roda de premsa i als tuits des del seu compte com a alcaldessa diu coses que no 
se’ns van explicar l’altre dia i que tampoc ara ha explicat la senyora Palau. 

Per tant, al final una ja no sap si el preu mitjà que s’intenta pagar per pis són 60 o 
65.000 euros, que és el que se’ns va dir, quan ha resultat que ha aparegut avui a 
través d’un tuit un màxim de 95.000 euros, una xifra que no s’havia dit mai. Se’ns ha 
dit sempre que es prioritzava allò social i que també es parlaria del tema de 
l’emancipació de joves, que hi estem d’acord, però ara creiem que la prioritat és allò 
social, aquelles famílies que necessiten que se’ls garanteixi un habitatge i, pels seus 
tuits, els seus, eh?, senyora alcaldessa, diu: «Nou pisos» –que a més ara també 
m’explicarà aquests nou d’on surten–, «que ja estem tancant i els vint-i-cinc que 
vindran són per als joves.» Això tampoc és el que se’ns va explicar a nosaltres el 
dilluns passant i tampoc el que ha explicat la senyora Palau. I també se’ns va dir que 
hi havia set pisos, set, no nou, a punt de comprar; tres que ja s’havia dit que es volien i 
quatre que s’havia dit que ens interessava comprar de manera immediata. Això a casa 
meva suma set, no suma nou. I que els sis pisos de Narcís Monturiol anaven a part 
perquè aquests ja tenien els diners reservats per comprar-los. 

Per tant, home, ens està demanant el vot a favor d’un aval de 2 milions d’euros, crec 
que no és una cosa poc important, i la informació que se’ns dona tinc la sensació que 
no és completa perquè fins i tot a vegades és contradictòria. Per tant, sincerament 
nosaltres no podem donar la confiança cega a aquest aval, per tant, no votarem 
afirmativament aquest punt. És més, estem encara esperant que la senyora Palau ens 
digui la ubicació d’aquests pisos, en una comissió jo, davant de tots els membres 
d’aquella comissió, ho vaig demanar, ella s’hi va comprometre. Ningú –perquè he 
parlat amb tots els grups– sap ni té cap informació sobre on s’ubiquen els pisos que es 
compraran, cosa que vam dir que era molt important de saber perquè no volíem que 
es compressin tots en el mateix barri o tots a la mateixa zona, sinó que es compressin 
arreu de la ciutat, desconeixem totalment aquesta informació. Per tant, per tot el que li 
dic, com li dic, no li podem donar suport. 

L’única cosa que agraïm, ens ha quedat clara i agraïm i entenem i per això no li votem 
en contra, que és important fer-ho de la manera que se’ns ha plantejat, és, com es va 
explicar per part d’Intervenció, no tenir d’anar a l’Institut Català de Finances, perquè 
això voldria dir que al final, al cap de setanta-cinc anys, els pisos serien de la 
Generalitat i no serien d’aquest Ajuntament, cosa que no trobaríem justa. Per tant, 
entenem que plantegin aquesta operació, però no acabem d’entendre com pot ser que 
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la informació que se’ns hagi donat sigui tan, tan poc transparent –i deixi’m-li dir així– 
per després esperar que li donem el vot afirmatiu al punt. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc és cert que 
per dur a terme una operació d’aquestes dimensions cal complir una sèrie de requisits 
i, a l’informe de la viceinterventora, tant l’Ajuntament com Vivendes compleixen 
aquests requisits. Ara bé, per què no es porta a terme o per què no es duen a terme 
propostes com aquestes des de principi de legislatura i es porten a terme ara que 
precisament estem a final de legislatura? Nosaltres volem saber o ens agradaria saber 
–vejam si ara tenim més sort i ens responen– si el fet que portin aquesta proposta avui 
a Ple té alguna cosa a veure amb una entrevista que se li fa a l’alcaldessa la setmana 
passada a Cadena Ser on precisament es va afirmar, es va reconèixer, que sobre 
aquest tema, sobre política d’habitatge, no s’havia fet absolutament res i al cap d’una 
setmana ens trobem amb això al Ple. 

Ens agradaria saber també quins seran els criteris d’accés a aquests habitatges que 
pretenen comprar, perquè aquest matí han dit vostès en roda de premsa que no tenien 
clars quins serien els criteris que s’haurien de seguir per poder entrar dintre d’aquest 
procés que ara s’ha de realitzar. 

Per tant, nosaltres agrairíem que ja que han presentat aquesta proposta, creiem que a 
corre-cuita, ens expliquin almenys quins seran els criteris per poder accedir a 
l’habitatge. A més a més, agrairíem també que se’ns doni resposta a allò que se’ns va 
dir a les comissions del dilluns de la setmana passada i que crec que a cap dels 
portaveus de grup se li ha donat resposta. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Miri, jo, senyora Palau, 
comparteixo..., vull fer un plantejament d’aquest punt..., és un punt important, tant, que 
també em costa creure igual que a les portaveus que m’han precedit, que s’hagi pogut 
presentar tan malament. Recordo que aquest punt entra d’urgència a la Comissió 
Informativa, que alguns grups municipals, entre els quals, el nostre, té un gest de bona 
voluntat de dir: «Bé, votem la urgència i discutim-ho al Ple.» Però, en definitiva, en 
aquella comissió se’ns va demanar un aval quasi a cegues, és a dir, sense saber molt 
bé què se’ns estava demanant. 

Per tant, amb un tema tan important com aquest, com és possible que ja als grups 
municipals se’ns hagi plantejat d’aquesta manera. Però, és més, i la Taula pel dret 
local d’habitatge? Com és possible que no s’hagi presentat aquesta proposta a la 
taula, ni s’hagi reunit? I les plataformes d’afectats per la hipoteca? Dissabte vàrem 
tenir una concentració on jo vaig poder constatar per part d’alguns dels seus 
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representants que no tenien ni idea d’aquesta proposta. No li sembla que, amb l’esforç 
que han fet les plataformes i els membres de la taula, hagués estat just presentar-los 
també aquesta proposta a ells? Això, per un costat. 

Per l’altre, a qui comprarem aquests pisos? Perquè es podria donar la circumstància..., 
a vegades m’ha semblat entendre que tots vindran només de tempteig i retracte –han 
passat els tres minuts?– i d’altres vegades m’ha semblat que a criteri una miqueta..., 
que potser algun pis individual, que potser... M’agradaria que ho aclarís, si tots són de 
tempteig i retracte o alguna oferta que pugui arribar segons oportunitat. 

Però, fixi-s’hi bé, la setmana passada el bloc del carrer Agudes, propietat de «la 
Caixa», que són tres portals, varen començar a arribar cartes de desnonament de les 
famílies. Imaginem que es donés el cas que per un costat «la Caixa» ens està 
desnonant deu famílies, quan el pacte era que dos portals serien per a «la Caixa» i un 
portal a gestió de l’Ajuntament i encara, a sobre, li compréssim pisos. Per tant, a 
nosaltres sí que ens interessa i ens sembla demanar molta confiança sense dir-nos a 
qui es compraran, a quin preu. 

Miri, aquesta regidora..., vostè sap que jo havia defensat no comprar pisos a entitats 
bancàries. Vaig canviar de criteri i així ho vaig explicar a la taula i als grups municipals 
quan vam arribar al punt en què aquestes ofertes, el seu preu era inferior a la 
construcció d’un pis. I aquí va ser on jo em vaig veure obligada per interès de bé 
general, que no moral, a canviar aquest criteri. Però és clar, s’ha parlat de 60.000, es 
parla de fins a un màxim de 95.000... A mi comprar un pis d’una entitat bancària a 
95.000 euros em semblaria una bogeria, sincerament li dic. I els pisos que havíem 
comprat estant jo a govern ni molt menys arribaven a aquests preus. Per tant, això 
també ens interessaria. Nosaltres vàrem comprar el del Grup Sant Daniel a 7.000 
euros i vàrem iniciar la compra de Narcís Monturiol, com bé sap, crec. I finalment, a 
quina zona de la ciutat? Perquè no voldríem que s’acumulés –i crec que aquest criteri 
sí que el compartim– en una mateixa zona de la ciutat. 

Per tant, sense respondre totes aquestes preguntes amb concreció, és molt difícil que 
ens demani un vot favorable a l’aval. Ara bé, també seria difícil d’explicar que hi 
votéssim en contra. Per tant, nosaltres farem una abstenció, però els agrairia una 
explicació i una informació més clara al respecte de la compra d’aquests pisos. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. 
Nosaltres també farem una abstenció una mica en la línia dels portaveus que m’han 
precedit. Evidentment estem a favor de destinar recursos a mesures per l’habitatge, 
evidentment. És una necessitat bàsica que no està garantida en el present a Girona i 
encara menys en el futur, i això ens preocupa moltíssim. De fet, fa molt de temps que 
ens preocupa moltíssim i que donem veus d’alarma en aquest sentit, nosaltres i moltes 
altres entitats. Celebrem, per tant, que comencin a posar fil a l’agulla en aquest tema. 
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Ara bé, ens preocupa també el plantejament del govern en temes d’habitatge i la 
proposta que ens posen avui sobre la taula. Ens preocupa perquè, primer, hi ha hagut 
una inacció durant anys, ho deia la senyora Pujola, em penso, referent a l’entrevista en 
què la mateixa alcaldessa ho reconeixia. Durant anys només s’ha abordat –de manera 
precària, a més– l’emergència. I, en canvi, han fet zero propostes, zero, amb mirada a 
mitjà i llarg termini. Vostè parlava de cent cinquanta «i pico» de pisos, sap quan 
representa això del parc públic d’habitatge? Un 0,3 per cent, representa del parc 
d’habitatge a la nostra ciutat. Només tenim un 0,3 per cent d’habitatge públic. I tenim 
sobre la taula un pla que ens diu que hem d’arribar com a mínim a un 5 per cent. Com 
hi arribarem? Perquè només amb aquests 2 milions i comprant pisos a 95.000 euros 
segur que no, segur que no. 

Llavors, per tant, ens preocupa que, en canvi, tinguin tot d’altres propostes que han 
desestimat. De fet, tenen un estudi de mobilització de pisos buits sobre la taula que 
han deixat al calaix, l’han deixat al calaix; des de març de 2017 tenim aquest estudi. i, 
en canvi, van voler fer un pas endavant a partir d’aquesta lògica del seu Pacte local de 
l’habitatge que de moment ha tingut zero participació –zero participació–, de moment 
no en sabem res, ho estan estudiant, però de moment no s’ha fet cap tipus de 
participació en aquest suposat pacte local per l’habitatge. De fet, nosaltres entenem 
que aquest pacte va ser una excusa per no aplicar les propostes que sí que incloïen 
aquest estudi de la cooperativa Lacol i que, en canvi, no devien agradar als seus 
lobbies de pressió. 

I ara sí que veiem que, en canvi, van fent passos..., es neguen a debatre, però en 
canvi sí que van fent passos i que són en un únic sentit, que és la compra de pisos a 
bancs, les úniques propostes que ens posen sobre la taula. S’han negat a debatre tots 
els altres i, en canvi, les úniques propostes que ens posen sobre la taula són comprar 
pisos als bancs, uns bancs que..., o sigui, uns pisos que pagarem per triplicat, amb el 
rescat bancari que ja vam assumir entre tots, comprant el pis i amb els interessos que 
demanarem als mateixos..., a través del crèdit, que demanarem als mateixos bancs. 

Però i posar límit als pisos d’habitatge d’ús turístic? I posar límits al preu del lloguer? I 
mesures penalitzadores o expropiacions d’ús per ús anòmal o per manca de 
conservació de l’habitatge? I mesures de foment i col·laboració dels petits propietaris? 
Tot això no ho debatem, tot això es neguen de moment a debatre-ho i, en canvi, 
avancem amb allò altre. Per tant, neguen els debats i ho neguen també a taules 
d’habitatge de què ens hem dotat tots i que són elements clau de decisió o nosaltres 
entenem que haurien de ser uns espais clau de decisió en aquests termes i, en canvi, 
van avançant i de la manera que ho fan, que em sumo al que deien, i ja no m’allargo 
més, en tota la no concreció i tots els dubtes que encara estan sobre la taula sobre 
aquest tema. 

Llavors ens preocupa enormement aquest i, per tant, els votarem..., una abstenció 
perquè evidentment se’ns fa difícil votar-hi en contra, però demanem si us plau que 
comencin a posar fil a l’agulla de manera participada i de manera seriosa al problema 
de l’habitatge, que és un problema molt greu i que no resoldrem amb aquests 2 
milions. 
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Gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, sens dubte 
el problema de l’habitatge és un problema molt seriós i que ja ve de fa uns quants anys 
endarrere. De fet, l’estudi que analitza la mobilització d’habitatge buit a la ciutat sí que 
se’ns va presentar fa un any, però s’havia encarregat en fa..., o sigui, va estar també 
gairebé un any voltant per alguns despatxos fins que ens va arribar a les mans i, per 
tant, s’havia encarregat abans. És a dir, que la detecció que aquí darrera hi havia un 
problema ja ve de fa uns quants anys i malauradament la inacció ens ha portat a una 
situació una mica..., bé, molt preocupant. 

Clar, revertir dinàmiques en el mercat de l’habitatge és complicat, això ho sabem, 
perquè no pot recaure tot en la tasca de l’Administració pública, hi ha una borsa de 
lloguer que existeix, però que no funciona amb unes dinàmiques normals de mercat, hi 
ha la influència evidentment dels pisos turístics, però també d’altres dinàmiques que 
tenen a veure amb el cicle econòmic, etcètera. I, per tant, la mancança d’un parc 
suficient d’habitatge de lloguer fa que les dinàmiques de preus vagin a l’alça. Això 
afecta a qui afectava malauradament per culpa de la crisi econòmica, que eren les 
persones, les famílies més desafavorides i, per tant, a la problemàtica de l’habitatge 
social. Però també, com bé sabem, a altres col·lectius darrerament els últims anys, 
com per exemple els joves, famílies que es volen emancipar, persones que volen venir 
a treballar a la ciutat, etcètera. 

Clar, d’eines a sobre la taula n’hi han unes quantes, algunes anunciades en aquest pla 
de mobilització d’habitatge buit, però també altres que s’han posat o que s’estan 
intentant posar en pràctica a altres ciutats. Per que no provar-les? Mesures que no 
tenen únicament..., doncs que no compten exclusivament amb la iniciativa de 
l’Administració pública, però que l’Administració hi pot fer molt. Per exemple, per què 
no provar la reserva d’un 30 per cent de les promocions privades dedicades a 
habitatge de protecció oficial, com s’està intentant fer a Barcelona? Això, el cost per a 
l’Administració, en aquest cas, és pràcticament nul. El que cal és, doncs, regular per 
tal que ara que s’activa el mercat immobiliari siguin els mateixos promotors amb qui es 
pot arribar a acords i pactes per tal que siguin ells que facin..., es vegin obligats a fer 
aquesta reserva d’un 30 per cent d’habitatge de protecció oficial. Però també polítiques 
que afavoreixin la rehabilitació, que promoguin la mobilització d’habitatge buit en mans 
de particulars, que fomentin l’habitatge cooperatiu com vam portar recentment amb 
una moció en aquest plenari, etcètera. Hi han bastants eines a l’abast de 
l’Administració local per intentar que aquesta dinàmica es reverteixi. 

Una d’elles és l’adquisició, la que se’ns porta avui al Ple, la d’adquisició per via del dret 
del tempteig i retracte que té l’Administració. Clar, creiem que només té sentit si aquest 
cost és inferior al de la promoció pròpia, que és una altra eina. Girona té..., ja acabo, 
Girona ja té una empresa pública dedicada a l’habitatge i la té inactiva de fa bastants 
anys i, per tant, nosaltres també vam demanar en el seu moment que es reactivés i 
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que es fes promoció pública. Només té sentit comprar a través del dret de tempteig i 
retracte si el cost és inferior al que et costaria a tu edificar aquestes «vivendes». Per 
tant, el nostre serà un sí molt crític, com ja pot deduir del nostre discurs, és un sí 
perquè ens sembla que la mesura és necessària, però és insuficient i, per tant, ens cal 
avançar amb «premura» cap a aquest objectiu. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Veig que sí que, 
per una banda, no vam acabar d’explicar exactament què preteníem fer, què farem a 
partir d’ara i, per tant, en aquest sentit, doncs excuses. I més que res perquè veig que 
s’han confós diferents accions que preveiem fer ara i veig que potser, al no explicar-
nos bé, doncs les hem pogut barrejar una mica. 

Per una banda, recordin que hi havia l’adquisició d’aquesta promoció d’habitatges de 
Narcís Monturiol, que són sis habitatges, efectivament, i que aquí ja teníem 
pressupostos i que serà per lloguer social. I això ara estem a punt d’atorgar les 
escriptures públiques quan tot jurídicament estigui perfecte. 

Segon tema, que era més recent i que és cert que avui ho hem explicat també en 
premsa perquè també se’ns ha demanat, però aquest ja el coneixen vostès també, i és 
que vam aprovar aquí la possibilitat de destinar 200.000 euros a inversions 
financerament sostenibles per les quals podíem adquirir habitatges que aquí ja en 
tenim ullats tres, i que són de Santa Eugènia i Sant Narcís. 

Finalment hi ha el que avui portem a Ple, que es tracta..., no és l’adquisició 
d’habitatge, sinó d’autoritzar un finançament de 2 milions d’euros per adquirir, fins a 
l’import de 2 milions d’euros, habitatges. Habitatges que ja els vam explicar, o espero, 
o, si no, ho concretarem millor, per explicar-los-ho millor, habitatges que evidentment 
tècnicament ja s’ha decidit que forçosament s’ha de distribuir per diferents zones de 
Girona, evidentment, i que ja es posen uns requisits que els explicarem millor, perquè 
no ho hem fet, de com veuran que de forma transparent es podrà mirar que es 
distribueixi pels diferents barris de Girona. 

Perquè sí, és cert, aquests que s’adquiriran d’aquests 2 milions..., no poder els altres, 
ho hem d’anar veient, però aquests dels 2 milions, sí que la voluntat és per ajudar a fer 
lloguer assequible –assequible– i, per tant, especialment per l’ajut a l’emancipació dels 
joves. La diferència és que parlem de lloguer assequible i lloguer assequible gairebé 
serà de lloguer per a joves, però a vegades es confon pel lloguer social, que és 
diferent. Ara parlem de lloguer assequible i, per tant, la gran part serà destinat a 
emancipació de joves. 

D’aquests 2 milions d’euros, quant a tempteig, quant a retracte, de fet, el que 
aprovarem és mig milió d’euros a..., disculpin, mig milió d’euros a tempteig i retracte. El 
milió d’euros restant, el que sigui factible, és a dir, si ens apareixen més possibilitats 
de tempteig i retracte que només destinar-hi aquests 500.000 i evidentment si són 
bones oportunitats, evidentment hi podem seguir destinant aquests fons. Si no, també 



97 
 

es dirigim a la totalitat de la població i a totes aquelles persones físiques o jurídiques 
que siguin titulars d’immobles perquè els ofereixin també amb unes bases públiques, 
els ofereixin amb un màxim de 95.000 euros depenent de la superfície, de la ubicació, 
d’ascensor..., de moltes característiques, que els preus evidentment poden ser 
diferents, i també està contemplat. Vull dir, no serà res aleatori, tot estarà perfectament 
especificat i al final la decisió la prendrà una taula tècnica, per tant, decidiran tant si la 
zona és adequada, com si l’habitatge és adequat, com si el preu és l’adequat. I, per 
tant, llavors tindrem fins a aquests 2 milions d’euros també per adquirir o bé per 
tempteig i retracte o bé per aquesta..., per titulars, propietaris de Girona, o sigui, 
d’immobles de Girona que els vulguin oferir. 

Per què tenim pressa de fer-ho fins ara i per què no ho hem pogut fer abans? Perquè 
ens havíem d’assegurar –i així ens ho deien des dels serveis tècnics econòmics– que 
no caiguéssim en un moment d’inestabilitat financera i, per tant, ara a final d’any és 
quan ens diuen: «Mira, sí, heu fet tant d’estalvi, no s’ha executat no sé què del 
pressupost perquè s’ha fet d’una altra manera i, per tant, podem anar amb tranquil·litat 
i no caient en inestabilitat financera si demanem un préstec de fins a aquest import.» 
Però, clar, això ho sabem ara, no ho sabíem ni fa quatre mesos, ni fa deu mesos, ho 
sabem ara. I per sort, per la bona gestió econòmica, podem aventurar-nos a aquests 2 
milions d’euros. 

He de dir que no coincideixo amb el que ha dit la senyora Pèlach que no s’ha fet res 
pels pisos buits, perquè vostès que poden consultar les dades, perquè són públiques, 
de la UMAT, de l’observatori, ha vist que s’han reduït els pisos buits en un 10 per cent 
aquest any. Si no m’equivoco, ho dic de memòria, però ho vaig mirar l’altre dia i s’han 
reduït en un 10 per cent, per tant, no em digui que no s’està fent res. Acaba de dir 
vostès que no s’està fent res per reduir els pisos buits i jo li dic: això no és cert, això no 
és cert, perquè s’han reduït en un 10 per cent. No em digui tampoc que no fem 
mesures de foment per l’habitatge i per l’accés a l’habitatge, perquè precisament en el 
Ple passat amb la regidora Sílvia Paneque en vam estar parlant, que s’estan fent 
subvencions a l’IBI als propietaris, a les persones que ens cedeixen els seus 
habitatges en lloguer i que ara sortia la convocatòria i això..., és a dir, que ho 
haguéssim dit fa no sé quant, dius, bé, potser no estaven molt «al tanto», però és que 
ho acabem de fer. Llavors què he de pensar perquè fan aquesta manifestació vostès? 
Què pretenen? Quan ho acabem d’aprovar, aquesta convocatòria, ara, l’acabem 
d’aprovar i ho saben vostès perfectament. Per tant, els he de dir que tampoc hi 
coincideixo. 

I és cert, tenim un dèficit brutal en aquesta ciutat d’habitatge social i assequible, i tant 
que sí. Imagini’s, imagini’s que fins avui tenim 154 habitatges, 154 habitatges de 
titularitat municipal. En tota la vida de tots els ajuntaments de Girona, inclosos els 
nostres, 154 habitatges, tenim. Hem passat una crisi furibunda on hem posat en 
prioritat intentar combatre la fragilitat de les persones i ajudar les persones més 
vulnerables i més fràgils econòmicament en tots sentits. Ara hem superat una mica la 
crisi. Què és el primer que fem? Adquirir habitatges! És el primer que fem. I, escolti, 
aquesta adquisició d’habitatges que en el número total de tots els que acabem de dir 
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potser rondarem el 25 per cent més del que s’ha fet en tota la vida a la ciutat de 
Girona. Home, i tot són pegues! Escoltin... 

Doncs mirin, ara crec que els ho he explicat bé i tenen raó, convocarem una reunió, és 
que tenen raó, això sí, havíem dit uns..., això tenen raó, que no ho vam explicar potser 
prou bé i hem confós això de les inversions financerament sostenibles amb el 
pressupost que ja teníem amb les... Tenen raó. I també els volem explicar bé això de 
la política de barris. Això també tenen raó, és que és lògic que es preocupin per 
aquests temes, perquè a nosaltres també ens preocupen. Per tant, si els sembla, els 
convocarem a una reunió per explicar exactament com es farà exactament escollir 
quins habitatges són adquirits i quins no, que els aviso que són criteris totalment 
tècnics i transparents, que no direm aquí sí i aquí no, i ho podran comprovar. 

Per tant, si els sembla, podem passar a la votació d’aquesta proposta. 
Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i 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 Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, i 
l’abstenció dels grups municipals 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, avalar 
l’operació de crèdit a signar per Vivendes de Girona, SA. 
 
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 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. És que avui 
estem tenint certament problemes amb la tecnologia, potser víctimes de totes les 
novetats. 

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

14. Aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 73. Col·legi 
Dr. Masmitjà. 

Els serveis tècnics municipals, previ encàrrec han procedit a la redacció de la 
modificació puntual del PGOU núm. 73 Col•legi Dr. Masmitjà, atenent a la petició 
formulada per la direcció de l’esmentada escola, amb la finalitat d’adequar les 
instal•lacions a les necessitats docents actuals. 

Tal i com consta a l’expedient, la modificació en tràmit està referida a l’equipament 
docent existent, ubicat en Sòl Urbà Consolidat, amb l’objectiu de redistribuir la 
volumetria atorgada pel planejament general, i permetre l’ampliació del menjador i la 
biblioteca. 

El Ple de la Corporació, en sessió del dia 9 de juliol va acordar la suspensió de plans i 
llicències prevista en l’article 73.2 del DL 1/2010, de 3 d’agost, modificat parcialment 
per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i simultàniament l’aprovació inicial de l’esmentada 
modificació puntual del Pla General. 

L’expedient ha estat sotmès a informació pública, mitjançant Edictes publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 142, de 23 de juliol de 2018; en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 7671, de 25 de juliol de 2018; en el Diari de Girona del 
dia 18 de juliol de 2018; en el Punt Avui del dia 19 de juliol de 2018, i en el tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament (seu electrònica) en el període comprés entre el 26 de juliol 
de 2018 i el 27 de setembre de 2019, atès que, coincidint la informació pública amb el 
mes d’agost, en compliment de la Disposició addicional desena de l’esmentat DL 
1/2010 de 3 d’agost, el termini d’un mes s’ha d’ampliar un altres mes. 

Tal i com resulta de l’expedient durant l’esmentat termini no s’ha presentat cap escrit 
d’al•legacions. 

Així mateix també s’ha donat compliment a la normativa sectorial de navegació aèria, i 
consten a l’expedient la petició d’informe al Ministeri de Foment, així com l’informe 
favorable de la direcció General d’Aviació Civil de l’esmentat Ministeri. 

A la vista de l’anterior procedeix aprovar provisionalment la present modificació puntual 
i trametre la document a la Comissió Territorial d’Urbanisme, de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes de la seva aprovació definitiva. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 73 Col•legi Dr. Masmitjà, 
de conformitat amb el que disposa l’article 96 en relació amb l’article 

85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, 
modificat parcialment per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 

Segon.- Donar trasllat de l’expedient complet a la Comissió Territorial d’Urbanisme, de 
la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de Girona, als efectes de la seva 
aprovació definitiva, si s’escau, de conformitat amb el que disposa l’article 89.5 de 
l’esmentat DL 1/2010, de 3 d’agost. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): En fi, doncs ara passaríem 
precisament a dos punts de l’ordre del dia que són de la responsabilitat precisament 
del senyor Alcalà, però que seran defensats i proposats pel nostre portaveu, el senyor 
Ribas. Per tant, passaríem al punt número 14 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
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(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 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): Moltes gràcies, alcaldessa. Vull saludar el senyor 
Joan Alcalà des d’aquí. Vaig a fer una mica la reflexió del que portem aquí a aprovar 
provisionalment aquesta modificació puntual del planejament, en aquest cas, el 
número 73, se’ls va explicar, és un tràmit..., primer començaré pel tràmit purament 
administratiu, és la segona fase, anem a portar l’aprovació provisional, ja van fer la 
inicial vostès, que consistia fonamentalment a, després de la petició realitzada pel 
Col·legi Mas Mitjà, s’ha procedit a una redistribució de la volumetria atorgada en el 
planejament general per permetre dues qüestions o tres qüestions. L’ampliació del 
menjador, la biblioteca i com així mateix regularitzar un volum disconforme que era la 
sortida i les escales que s’havien col·locat com a sortida d’emergència a la pròpia 
escola. Aquesta redistribució el que permetrà és el creixement de l’escola, tal com 
havien demanat. Van aprovar vostès l’aprovació inicial, ara portem la provisional 
perquè pugui anar a la fase de la Comissió d’Urbanisme perquè pugui ser aprovat 
definitivament. 
Doncs quedo a la seva disposició per a l’aprovació al respecte. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres 
votarem a favor en coherència amb l’aprovació inicial que vàrem fer al Ple del passat 
mes de juliol. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si podem passar 
directament a la votació... Ara s’han aixecat persones per anar... Què fem, senyor 
secretari? Esperem un moment. Disculpin, esperarem un moment. Moltes gràcies. 
Disculpin perquè ningú ha intervingut i, per tant, hem anat a la idea. 

Doncs si els sembla passaríem a la votació, ara sí, de la proposta número 14. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo i Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat provisionalment la modificació puntual número 73. Col·legi Dr. Masmitjà. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

15. Verificar el text refós de la modificació puntual del PGOU núm. 70 Mas 
Marroc, per deixar sense efecte la modificació puntual núm. 24 delimitació sector 
PPU Mas Marroc. 

L’Ajuntament ha tramitat la modificació puntual del PGOU núm. 70 per deixar sense 
efecte la modificació´ puntual del PGOU núm. 24 de delimitació del sector PPU Mas 
Marroc, que tenia com a objectiu, un cop deixada sense efecte l’Àrea Residencial 
Estratègica ( ARE) Mas Marroc, retornar al planejament anterior. 

L’aprovació inicial es va dur a terme per acord del Ple del dia 24 d’octubre de 2017, i, 
un cop finalitzat el termini d’informació publica, tal i com resulta de l’expedient, i queda 
recollit en el certificat del resultat de la mateixa, el Ple va aprovar provisionalment la 
modificació, en sessió del dia 9 d’abril de 2018. 

L’expedient complet es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme, de la 
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de Girona, als efectes de la seva 
aprovació definitiva. 

L’esmentada Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió del dia 26 de juliol de 2018 
va acordar aprovar definitivament la modificació puntual núm. 70 per deixar sense 
efecte la modificació puntual del PGOU núm. 24, no obstant, va acordar la presentació 
d’un text refós que incorporés la rectificació d’unes errades materials detectades en les 
superfícies que consten en el document que s'aprova deixar sense efecte, com a 
condició per procedir a la publicació de la repetida modificació puntual del PGOU 70, a 
fi que la mateixa esdevingui executiva. 
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Els serveis tècnics municipals, han analitzat la documentació que ha estat objecte de 
tramitació des de la modificació puntual del PGOU núm. 24, i han emès l’informe que 
consta a l’expedient, subscrit en data 20 de setembre de 2018, al qual es fa remissió, i 
en el que s’especifica l’origen de l’errada material que figura en els documents 
aprovats, en el seu dia, amb la finalitat de desenvolupar l’ARE Mas Marroc. 

Atès que la tramitació de la present modificació puntual del PGOU 70 Mas Marroc té 
com a única finalitat retornar al sector el planejament aprovat amb anterioritat, tal i com 
consta en l’esmentat informe tècnic, les errades materials que en el seu dia es van 
produir no tenen més significació que corregir-les en els documents que han quedat 
sense efecte. 

El text refós de la modificació puntual núm. 70 per deixar sense efecte la modificació 
puntual del PGOU núm. 24, es redacta en compliment de l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, i a l’empara del que disposa l’article 109 de la Llei 30/2015 d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que 
estableix que les administracions públiques podran rectificar, en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats els errors materials, de fet o aritmètics existents en 
els seus actes. 

Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de Sòl i Rehabilitació urbana. 

Decret legislatiu, d’àmbit autonòmic, DL 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’Urbanisme, modificada parcialment per les Lleis 3/2012, de 22 de 
febrer. 

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

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

Llei 48/1960 de 21 de juliol sobre Navegació Aèria i el Decret 584/72 del 24 de febrer 
de servituds aeronàutiques, modificat pel Reial decret 1189/2011 de 19 d’agost. 

Decret 297/2013 de 26 d’abril, pel qual es modifica el Decret 584/1972, de 24 de febrer 
de Servituds Aeronàutiques i pel qual es modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 de 
desembre sobre l’Ordenació dels Aeroports d’Interés General i la seva zona de Servei 
( en compliment Llei 13/1996, de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i 
d’ordre social – article 166-.) 

Reial Decret 378/1988 de 8 d’abril pel que es modifiquen les servituds aeronàutiques 
establertes a l’aeroport de Girona-Costa Brava; 
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Ordre FOM/2614/2006 del Ministeri de Foment de 13 de juliol, de proposta de 
servituds aeronàutiques contingudes en el Pla Director de l’Aeroport de Girona. 

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

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

Llei 39/2915, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. 

Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de Girona, de 26 de 
juliol de 2018. 

Primer.- Verificar el text refós de la modificació puntual del PGOU núm. 70 Mas 
Marroc, per deixar sense efecte la modificació puntual núm. 24 delimitació sector PPU 
Mas Marroc, que incorpora les prescripcions imposades per acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, de la Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials de Girona, 
de data 26 de juliol de 2018, de conformitat amb l’informe tècnic que consta a 
l’expedient, i a l’empara del que disposa l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Segon.- Donar-ne trasllat a la Comissió Territorial d’Urbanisme, de la Generalitat de 
Catalunya, als efectes procedents. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara el punt número 15. Senyor 
secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 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): Moltes gràcies, alcaldessa. Si bé aquesta qüestió ja 
va ser parlada per aquest Ajuntament i fins i tot aprovada, avui el que portem és una 
modificació del text refós peticionada, en aquest cas, tècnicament perquè hi havia una 
errada material o que apareixia un intercanvi de xifres en la pròpia modificació que 
s’havia plantejat en el seu moment i fonamentalment se’ns ha exigit aquesta verificació 
en text refós que porta avui al Ple perquè sigui aprovada i per poder continuar i 
aprovar ja definitivament l’eliminació de les ARE en l’espai on estaven aplicades.  
Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyor Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): No, nosaltres ens abstindrem com 
hem vingut fent en aquest punt durant tot el procés que hi ha hagut. I ja que s’ha parlat 
d’habitatge, i ja que s’ha parlat de propostes que es podrien haver fet, doncs aquest 
tema que nosaltres el compartim, el d’eliminar les ARE, de fet, érem l’únic partit en 
aquest país que va defensar que les ARE no era una bona proposta en el seu 
moment, però sí que sempre ens hem abstingut en aquest punt perquè el govern de 
Convergència en set anys –i saludo el senyor Alcalà des d’aquí, perquè ara n’és el 
responsable– ha sigut incapaç d’afrontar el debat del pla general, incapaç. 

I abans parlàvem d’habitatge i de propostes que es podien haver fet. Mirin, això era un 
debat i un seguit de propostes que podien haver fet durant set anys i que no era gens 
incompatible amb intentar millorar les condicions de la vida de la gent que estava 
patint més la crisi econòmica, es podia haver fet des del primer dia, des del primer dia i 
no era incompatible amb la resta de polítiques que vostès han plantejat. Per tant, no 
diguin que vostès es van concentrar primer en una cosa i era impossible fer-ne una 
altra al mateix temps, perquè la gràcia és que un govern pugui fer més d’una cosa al 
mateix temps. 

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, la verificació del text refós de la 
modificació puntual número 70. 
 
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 



106 
 

Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA 

16. Aprovar els nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Per Ordre de 28 de febrer de 1989 del Conseller de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya es va donar publicitat a la creació del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, constituït el 15 de desembre de 1988, promogut per la Generalitat de 
Catalunya i integrat, entre d'altres, per l'Ajuntament de Girona. 

Els estatuts del Consorci havien estat aprovats pel Consell Executiu de la Generalitat 
de Catalunya en la seva sessió dels dies 3 i 11 d'octubre de 1988, i van ser modificats 
per l'acord de govern de la Generalitat de Catalunya GOV/133/2015, de 4 d'agost de 
2015. 

Enguany, i en compliment de les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya i 
per la necessitat d'adequació a la normativa bàsica que regula els consorcis així com 
per la creixent complexitat i increment del volum de personal i dels serveis que presta, 
el Govern de la Generalitat va aprovar per l'Acord GOV/43/2018, de 10 de juliol, un 
nou text estatutari que s'ha publicat al DOGC núm. 7662, de 12 de juliol de 2018. 

Tal com s'esmenta en els antecedents de l'acord, les novetats més rellevants dels 
nous Estatuts responen, entre d'altres, a l'adaptació al règim jurídic dels consorcis i 
dels òrgans col·legiats que estableix la Llei estatal 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 

Pel que fa a les funcions dels òrgans de govern del Consorci, s'han reduït les funcions 
del Ple a favor del Consell d'Administració amb l'objectiu de millorar el funcionament 
de l'entitat, s'han ampliat les competències de la Presidència del Consorci i s'han 
modificat les funcions de la Gerència. 

En relació als centres de normalització lingüística, es defineixen les funcions dels 
directors o directores i s'estableix que han de ser elegits mitjançant procediment 
selectiu, d'acord amb els principis de publicitat, mèrit i capacitat. 

La Comissió Informativa de Cultura sotmet a la consideració de l'Ajuntament en Ple 
l'adopció del següent acord: 
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Atès: 

1) el que disposa l'article 26 dels estatuts, en relació a que la seva modificació ha de 
ser aprovada pel Ple i ratificada per cadascun dels ens consorciats, 

2) que el Ple del Consorci va aprovar el 6 de juliol la proposta d'aquests nous estatuts, 

3) que aquest Ajuntament forma part del Consorci, 

Primer.- Aprovar els nous Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística en 
els termes que s'estableixen en el document annex que consta a l'expedient. 

Segon. Encomanar a favor del Consorci per a la Normalització Lingüística la realització 
dels tràmits d'exposició publica dels estatuts, i de la seva inscripció al registre d'entitats 
locals de Catalunya. 

Tercer. Publicar aquest acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 

Quart. Notificar el present acord al Consorci per a la Normalització Lingüística. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passem al punt número 16 de 
l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El tinent 
d’alcalde Carles 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): Moltes gràcies, alcaldessa. Em sap greu perquè la 
gent marxa justament en aquests punts que són bastant ràpids de debatre. 
Bàsicament, com se’ls va comentar a la comissió en el seu moment, és tan sols 
l’adaptació dels estatuts que ve del Consorci per a la Normalització Lingüística creat el 
1989 i la modificació posterior que va fer des de l’executiva el Parlament i que el 2018 
va se publicada pel DOGC i perquè s’adhereixin a aquesta modificació que ens vindria 
recomanada, per no dir-ho d’altra manera, imposada, arrel de la modificació feta en el 
seu dia pel Parlament. 
Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Sí, senyor Rodríguez... 
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Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, gràcies. Sí, també seré ràpid, però jo 
crec que val la pena que diguem alguna cosa dels nous estatuts que s’han intentat, 
diríem, adaptar a la llei estatal de règim jurídic. Jo mirant-los he vist que hi han tres 
aspectes a ressaltar, més que tot perquè crec que és important, Girona sempre ha 
tingut, diríem, ha sigut soci fundador del consorci. I més o menys crec que els criteris 
són, una, que siguin més àgils..., que el consorci sigui més àgil i transparent en la 
gestió del personal, el segon també té efectes amb la governança, és a dir, no es dona 
tanta potestat al plenari perquè són 136 consorciats i, per tant, hi haurà més 
competències per la presidència i la gerència. I últimament, que crec que és important 
per nosaltres com a ciutat, seria que intenta ser, diríem, més equitatiu amb les 
aportacions que fins ara es feien. És a dir, la Generalitat es compromet, diríem, a 
aportar-hi molta més despesa que no pas els ajuntaments, que fins ara hi havia una 
quota establerta, diríem, que hi sortíem perdent. D’aquesta manera el Parlament ja ha 
instat que es reservin diners per tal que en el pressupost es tingui en compte el cost 
del personal d’estructura i, per tant, això serà, diríem, una rebaixa per a totes les 
despeses fins ara, i els ens locals es pagarà per trams, pel que tinc entès, que sobretot 
serà a nivell de població. 

Com he dit al principi, l’Ajuntament de Girona en va ser soci fundador, com ha dit el 
regidor, l’any 89 ara farà trenta anys, i que era com el seguiment d’una tasca que ja 
havien fet els ajuntaments democràtics i la Generalitat. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, bé, la meva intervenció, més enllà 
d’anunciar que serà un vot afirmatiu, és perquè malauradament parlem molt poc de 
llengua en aquest plenari i ja sabem que ara la regidoria també, set anys després de 
començar el govern, vol reactivar el tema de la llengua catalana. Es nota que s’arriba 
al maig de l’any vinent i que venen eleccions, entenem, i que hi ha una certa activitat 
per intentar tapar els forats que no s’han anat fent. Però sí que nosaltres volíem 
aprofitar aquest punt per dir que ens hagués agradat ara que ja estem afrontant l’últim 
tram de legislatura o de mandat que haguéssim pogut parlar més i millor de llengua i 
de com promoure-la a la ciutadania de Girona tenint en compte, a més, que els índex 
de coneixement i els índex de parla i d’escriptura en llengua catalana no passen ni 
molt menys el millor dels seus moments, tampoc a la nostra ciutat. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Bé, només dir que 
aquests nous estatuts eren molt esperats per totes les persones que treballen al 
Consorci per a la Normalització Lingüística i hi donarem suport, evidentment. I voldria 
aprofitar per felicitar el consorci i per felicitar tota la gent que hi treballa per la feina que 



109 
 

ha fet durant tots aquests anys i sobretot una feina que ha fet molt important, que s’ha 
sabut adaptar, ha sigut flexible, s’ha sabut adaptar a les necessitats lingüístiques que 
ha anat tenint al llarg d’aquests trenta anys la població de Girona i dels voltants. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Anava a contestar 
directament el senyor Salellas, però em permetran que faci un exercici, si m’ho permet, 
alcaldessa, i és agrair profundament a la portaveu d’Esquerra Republicana la 
manifestació que acaba de fer. Perquè, si bé és cert altres grups agafen la paraula per 
dir que no s’ha fet res que, obvien el treball que ha fet magnífica gent durant molts 
anys a través del consorci picant pedra en defensa de la llengua catalana. I trobo 
justament molt ridícul sortir aquí a dir que no s’ha fet absolutament res i que ho fem 
perquè venen les eleccions, quan justament el que està fent electoralisme és ja no sé 
si CUP Guanyem Girona, Guanyem Girona CUP o aquest poti-poti general que ara 
pretenen abanderar i sobresortir a la resta. Mentre alguns treballem i no necessitem fer 
soroll, els altres busquen fer soroll per fer veure que treballen. 

Moltes 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, 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 modificació dels estatuts 
del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
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 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. 
 
 

PROPOSTES URGENTS: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

20.1. Modificació de diversos articles de l'Acord/Conveni de Condicions de 
treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Girona. 

La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, 
LPGE 2018, estableix en la disposició addicional 144 referit a la Jornada de Treball del 
Sector Públic, la possibilitat per part de les Administracions públiques d'establir 
jornades de treball diferents de l'establerta amb caràcter general, en la forma següent, 

"Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada de trabajo general en el 
sector público se computará en cuantía anual y supondrá un promedio semanal de 
treinta y siete horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, 
en su 

caso, se establezcan. 

A estos efectos conforman el Sector Público: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 

(...) Dos. No obstante lo anterior, cada Administración Pública podrá establecer en sus 
calendarios laborales, previa negociación colectiva, otras jornadas ordinarias de 
trabajo distintas de la establecida con carácter general, o un reparto anual de la 
jornada en 

atención a las particularidades de cada función, tarea y ámbito sectorial, atendiendo en 
especial al tipo de jornada o a las jornadas a turnos, nocturnas o especialmente 
penosas, siempre y cuando en el ejercicio presupuestario anterior se hubieran 
cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto. 
Lo anterior no podrá afectar al cumplimiento por cada Administración del objetivo de 
que la temporalidad en el empleo público no supere el 8 % de las plazas de naturaleza 
estructural en cada uno de sus ámbitos. 
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De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo 
previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter 
supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada 
y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva. 

Tres. Asimismo, las Administraciones Públicas que cumplan los requisitos señalados 
en el apartado anterior, podrán autorizar a sus entidades de derecho público o privado 
y organismos dependientes, a que establezcan otras jornadas ordinarias de trabajo u 
otro 

reparto anual de las mismas, siempre que ello no afecte al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto, así como al 
objetivo de temporalidad del empleo público en el ámbito respectivo a que se hace 
referencia en el 

apartado Dos anterior. 

Cuatro. Quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario contenidas 
en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes o que puedan suscribirse que 
contravengan lo previsto en esta disposición. 

Cinco. Cada Administración Pública, previa negociación colectiva, podrá regular una 
bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5 % de la 
jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine 
y dirigida de 

forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención 
de mayores, discapacitados, e hijos menores, en los términos que en cada caso se 
determinen. La Administración respectiva deberá regular el periodo de tiempo en el 
que se 

generará la posibilidad de hacer uso de esta bolsa de horas, los límites y condiciones 
de acumulación de la misma, así como el plazo en el que deberán recuperarse. 
Igualmente, y en el caso de cuidado de hijos menores de 12 años o discapacitados, 

podrá establecerse un sistema específico de jornada continua. 

Seis. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 
149.1.7.ª, 149.1.13.ª y 149.1.18.ª de la Constitución" 

D'acord amb el contingut de la disposició les entitats locals, poden fixar, prèvia 
negociació, altres jornades de treball, determinant la norma la supletorietat de la 
normativa estatal. 

Atès el caràcter bàsic de la DA 144a, apartat 6, serà d'aplicació, en primer lloc, allò 
negociat a l'entitat local, sempre que reuneixi els requisits de l'apartat Dos, el 
compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària, deute públic i regla de despesa, 
i la resta de requisits establerts, prèvia negociació col·lectiva i límit d'ocupació 
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temporal, que suposarà que la disminució de la jornada ha de realitzar-se sense 
increment de l'ocupació pública, més enllà d'allò que pugui autoritzar-se d'acord amb la 
taxa de reposició de la LPGE 2018. 

Atès que el dia 17 de juliol de 2018 es van reunir els membres de la Mesa General de 
Negociació i en la mateixa es va negociar i acordar el restabliment de la jornada 
ordinària de 35 hores setmanals en còmput anual, sens perjudici de l'establiment 
d'altres jornades especials. 

Igualment s'acordà deixar sense efecte els acords de data 01 de març de 2018 pel 
qual s'establia que el personal que prestava serveis a raó de 37,5 hores setmanals 
podia optar per la prestació efectiva de jornada de 35 hores setmanals i 2,5 hores 
destinades a la formació i la restitució del complement de major dedicació modificats 
per acord amb els representants sindical en la MGN de data 26 de setembre de 2013 i 
que havien estat minorats per adequar l'import del complement a la nova jornada que 
en aquell moment va quedar establerta en 37,5 hores setmanals, que s'abonaran en la 
seva quantia d'acord amb el que estableix l'article 27 de l'Acord/Conveni més els 
increments retributius que preveu la nova LGPE." 

Per altra banda, la DA 54a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals 
de l'Estat per l'any 2018 regula la prestació en cas d'incapacitat temporal (IT) del 
personal al serveis de les administracions públiques establint la possibilitat de que 
cada administració pública podrà determinar, prèvia negociació col·lectiva, les 
retribucions a percebre pel personal al seu servei o al dels organismes i entitats 
públiques dependents, d'acord amb les regles especificades en funció del règim. 
D'acord amb aquesta disposició es podrà establir un complement retributiu des del 
primer dia d'IT que, sumat a la prestació arribi fins el 100% de les retribucions fixes del 
mes d'inici de l'IT. 

D'altra banda, la DT 7a de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l'Estat per l'any 2018 estableix que en tant no es determinin les retribucions a percebre 
pel personal en situació d'IT, d'acord amb la DA 54a. seguirà essent d'aplicació allò 
previst a l'article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per a 
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i en la DA 38a de la 
Llei 17/2012, de 27 de desembre, de PGE-2013. Una vegada entri en vigor la nova 
regulació ambdues normes deixaran de ser aplicables a l'administració respectiva. 

Vist l'acord assolit en el sí de la Mesa General de Negociació en data de 17 de juliol de 
2018 referida a l'aplicació de la millora en la prestació en cas d'IT i vist l'informe jurídic 
2018/119 de 26 de setembre de 2018. 

Per altra banda, es sotmeten a aprovació de Ple diferents modificacions puntuals 
acordades en diferents sessions de la Mesa General de Negociació. Així els articles 
que quedaran modificats són: 

Article 7 Jornada Laboral Article 14 Vacances 
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Article 16 Llicències retribuïdes 

Article 17 Permisos, reduccions de jornada i excedència voluntàries Article 33 Selecció 
de personal 

Article 42 Prestacions socials complementàries Article 68 Mobilitzacions 

Disposició addicional primera 

1. Proposar al Ple de l'Ajuntament de Girona la modificació puntual de l'Acord/Conveni 
de Condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Girona 2010-2012, 
aprovat pel Ple de la Corporació de data 13 de juliol de 2010, publicat en el BOP de 
Girona 229, 30/11/2010, (codi conveni 1702652), modificant la redacció dels articles 7, 
14, 15, 16, 17, 33, 42, 68 i Disposició Addicional Primera, segons redactats que 
s'annexen a aquest informe. 

2. Trametre la modificació, si s'escau, al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, per a la seva tramitació i publicació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara aquí venen una sèrie de 
votacions perquè són les urgències i hem de votar primer les urgències i... Disculpin, 
senyor Salellas, li ha tocat... Ja ho sé i... Sí, sí, tothom hi ha anat i és veritat, 
disculpi’m. Si necessiten que aturem un moment, no hi tinc cap inconvenient. Ho dic 
perquè ara ve ja de bones a primeres votar la ratificació de la inclusió en l’ordre del dia 
del punt 20.1. I, per tant, ja anem a votar directament, ja els ho vam explicar. Doncs 
votem la inclusió.  

Vots a favor d’aquesta inclusió? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació de la urgència de la inclusió del punt núm. 20.1 en 
l’ordre del dia 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. 
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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. 
 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a substanciar, i 
aquí no sé si tenen una mica més de temps o no... Ai, sí, disculpi, el senyor secretari. 
(Comentaris de fons.) Però tu t’hi estàs una mica? No sé què dir-li, senyor Salellas, de 
les intervencions. Vull dir que no sé què dir-li, em sembla que no és pas... (Comentaris 
de fons.) Defensarà aquesta proposta la tinenta d’alcalde Maria Àngels Planas. 
(Comentaris de fons.) Disculpin, va, tornem a centrar-nos, 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. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Avui que portem a 
aprovació del Ple la modificació de diferents articles de l’acord conveni que ve 
motivada per la redacció de la Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2018, la 
qual el que preveu és la possibilitat de fer modificacions que repercuteixen, si realment 
s’aproven, de manera molt positiva als empleats públics d’aquesta casa. La primera 
d’elles..., no les enumeraré totes, enumeraré les més importants, vostès ja les han 
llegides en l’informe. La primera és la possibilitat de modificar la jornada de treball 
establint la jornada diferent a les trenta-set hores i mitja. En aquest cas és a trenta-cinc 
hores perquè complim amb tots els requisits que realment ens demanen per poder-ho 
fer: primer, que hagi estat a la mesa de negociació, ha estat a la mesa de negociació 
amb tothom convocat, hi ha hagut un compliment dels objectius de l’estabilitat 
pressupostària, del deute públic, també el complim, també ens ho demana, i de la 
regla de la despesa referit a l’exercici anterior i tots aquests compliments hi són. 
Un altre article important que modifiquem és la millora de les baixes de les IT, de les 
incapacitats temporals, mitjançant un complement retributiu que sumat a la prestació 
d’incapacitat comporta que tots els treballadors sumin el cent per cent de les 
retribucions fixes. També establim a cinc setmanes la paternitat, que recentment hi ha 
hagut aquesta modificació, vint-i-quatre dies de vacances. I altres articles més. La 
previsió és que hi hagin unes mesures que fins ara s’aplicaven al personal també fix i 
ara també s’aplicaran al personal no fix. I altres articles que modifiquem, jo ara he dit 
simplement els més destacats. I hem aprofitat també per fer unes petites modificacions 
i aclariments respecte al conveni. I, per tant, el que avui portem a votació és aquests 
articles, del 7 a l’article 14, el 16, el 17, el 33, el 42 i el 63 per tal que puguem 
modificar-ho i sigui el que ara prevalgui en aquest Ajuntament. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
La senyora Veray? 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, si una escolta 
la intervenció de la senyora Planas explicant aquest punt o es llegeix efectivament allò 
que han pactat i, per tant, els acords a què han arribat, doncs efectivament una pensa 
que són bones mesures, que repercutiran positivament amb els treballadors d’aquest 
Ajuntament i, per tant, pensa que si hi ha aquesta negociació col·lectiva, si s’ha arribat 
a acord amb els sindicats i si allò que està plantejant sona bé, perquè efectivament ella 
ara ha explicat les més importants i sembla bé, doncs una diu, doncs escolta, no hi ha 
d’haver més problema. Però, clar, quan de cop una comença a veure que, home, que 
hi ha un sindicat de l’Ajuntament que representa molts treballadors, més que res 
perquè són els majoritaris i són els que van guanyar les eleccions sindicals, que es 
queixen, que reclamen i diu que no ha estat a la mesa de negociació –abans la 
senyora Costa ja ho ha exposat en aquest Ple, jo crec que se’ns ha avançat, perquè 
aquest era el punt on posar-ho sobre la taula–, una comença doncs realment a 
plantejar-se i a veure clar que aquí hi ha alguna cosa que no funciona. 

Senyora Planas, s’ha defensat ja dues vegades en resposta a la senyora Costa que 
vostès els convocaven. Però jo ara li vull fer una pregunta: quan vostè convoca 
constantment un sindicat, com és en aquest cas la candidatura independent de 
l’Ajuntament i veu constantment que no assisteixen a la reunió, quan a vostès per 
escrit li adrecen, perquè ens consta, escrits de queixa demanant o dient-li i traslladant-
li allò que no estan d’acord, vostès no creuen que haurien d’haver tingut la capacitat 
d’asseure’s només amb ells per intentar solucionar i que finalment vinguessin a la 
mesa de negociació? Jo crec que aquesta hagués sigut una bona manera. Jo estic 
d’acord i no serveixi de precedent... (Comentaris de fons.) No, que sí, perquè estem 
d’acord més del que la gent es pensa, també ho hem de dir. Jo estic d’acord quan la 
senyora Costa li deia: «No només és diàleg, sinó que és arribar a seure per poder tenir 
aquest diàleg.» Per tant és evident que alguna cosa, és evident que alguna cosa no 
acaba de funcionar. 

Nosaltres no volem restar legitimitat a cap representant sindical a l’hora de negociar, 
només faltaria i, per tant, aquells que s’han assegut a la mesa de negociació tenien la 
legitimitat per negociar, nosaltres això ho respectem. Sí que és veritat que hi ha 
diferents interpretacions amb relació a allò que diu l’articulat, on diu que si no hi són 
tots en la mesa de negociació, doncs aquesta mesa no es pot reunir. Aquí hi ha 
diferents interpretacions, jo crec que si un renuncia a ser-hi, doncs, també està avalant 
que es pugui reunir sense ell. 

Per tant, nosaltres el que veiem aquí –i per això li he fet les preguntes que li he fet– és 
un problema que no és nou, que ve de fa temps i que amb una modificació tan 
important com és la modificació del conveni d’aquest Ajuntament, vostès no han sigut 
capaços de poder-lo solucionar, que és el que a nosaltres ens hagués agradat. Per 
tant, en aquest sentit, nosaltres ens abstindrem en aquest punt i posant en valor 
sobretot que reconeixem la legitimitat de tots els representants sindicals, però també 
entenem que aquest sindicat que no està d’acord pot tenir part de raó i, per tant, 
demanem –i ja acabo, senyora alcaldessa– que facin un esforç des de l’equip de 
govern per solucionar aquest desajustament que existeix actualment i, per tant, arribar 
a poder-se entendre amb la candidatura independent de l’Ajuntament de Girona 
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perquè torni a les taules de negociació i, per tant, que torni a entrar i que formi part 
d’aquest diàleg social que tenen vostès amb els diferents representants sindicals de 
l’Ajuntament. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo crec que cal recordar que 
la major part d’aquestes modificacions ve emprada per la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat de 2018, llei amb què el Grup Parlamentari de Ciutadans al 
Congrés dels Diputats va donar suport. Ara bé, nosaltres li volem fer una pregunta, 
regidora, ens agradaria saber si la modificació de l’article 16k de l’acord es pensa 
mantenir per part del seu govern tenint en compte allò que ha exposat el secretari en 
el seu informe pel que fa a la durada dels permisos per mort, accident, hospitalització i 
malaltia greu, que no pot ser ampliada a sis dies amb caràcter excepcional tal i com 
s’ha previst en la proposta que avui ens presenten en aquest plenari. 

Quant a la resta de modificacions, creiem que milloren substancialment les condicions 
dels treballadors d’aquest Ajuntament i, per tant, les veiem de manera correcta. Però si 
us plau, regidora, espero tenir més sort ara i ens agradaria que ens respongués 
aquesta pregunta. Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Efectivament aquest punt 
al final es convertirà en una discussió sobre la unitat sindical perquè seguint les 
paraules de la senyora Veray, pretenia enfocar-ho..., és cert que aquest punt si no hi 
hagués hagut aquesta discrepància entre sindicats, doncs nosaltres..., la feina dels 
sindicats és precisament arribar a aquest tipus d’acord amb l’empresa, amb 
l’Ajuntament, i almenys el nostre grup municipal, quan hi ha un acord entre sindicats i 
empresa, doncs nosaltres hi donem suport, com no podria ser d’altra manera. 

Però és cert que ja fa temps i amb aquest punt en especial, és una llàstima que s’hagi 
trencat aquesta unitat sindical. I això al final és cert que repercuteix negativament 
l’empesa i els acords a què es pugui arribar. Perquè estic pràcticament segura que 
alguns d’aquests punts el sindicat que es queixa de no estar present o que ha 
renunciat a estar present a la taula de negociació, alguns d’ells estic segura que hi 
podria estar d’acord i haguessin pogut tirar endavant. 

Per tant, jo també demanaria un esforç a l’equip de govern per intentar recuperar 
aquesta unitat. És cert que és complex, això és cert, els sindicats tenen matisos entre 
ells, però valdria la pena recuperar aquesta unitat també per no haver de provocar els 
dos delegats sindicals que ens demanen els grups municipals que donem suport 
perquè sí que s’ha negociat a la taula... És a dir, tota la situació la veritat és que passa 
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per un camí que no caldria, crec que no caldria i, per tant, jo també insto l’equip de 
govern que faci un esforç per poder recuperar aquesta unitat entre sindicats i la 
recuperació de tots els representants sindicals a la taula de negociació. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, subscric al 
cent per cent les paraules que acaba de pronunciar la regidora Sílvia Paneque. 
Nosaltres votarem favorablement aquesta proposta, ara bé, el que ens agradaria i, ho 
repeteixo, subscric al cent per cent el que acaba de dir la regidora, que s’intentés de 
totes totes arribar a aquest consens entre totes les forces sindicals. És una llàstima 
que la candidatura independent, que sembla ser que és la candidatura majoritària en 
aquesta casa doncs per les raons que ells exposen en un seguit d’escrits que han 
enviat, doncs no vulguin participar a la mesa de negociació. Ara bé, nosaltres vàrem 
valorar el que en comissió, a la comissió extraordinària, ens va comentar la regidora 
Maria Àngels Planas, vèiem que hi havia unes propostes que en principi ens 
semblaven positives. Amb tots aquells sindicats que hem parlat ens han fet lloança 
d’aquestes millores i, per tant, donarem vot favorable. 

Però, hi insisteixo, si us plau, regidora Planas, li pregaríem de tot cor perquè això no 
solament crea problemes amb les relacions laborals, sinó que pot arribar a crear 
problemes amb relacions personals, perquè som tots, estem treballant al mateix vaixell 
i podria causar..., cosa que no..., aquests problemes que a nosaltres no ens agradaria 
que arribessin. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Dir que a mi 
m’encantaria poder arribar a consens amb tots, amb tots els sindicats. Vostès em 
coneixen perquè precisament he negociat molt amb tots vostès, jo crec que vostès 
saben que jo soc una persona de diàleg, que realment a vegades podem xocar amb 
alguna qüestió determinada, però que no passa absolutament res, és feina, seguim 
endavant. Per tant, si vostès realment pensen que és problema..., vostès saben que 
no, vostès fan aquí el discurs que fan, però vostès saben que no és la meva persona, 
ni tampoc el govern que vostès ja ho tenen clar, i ho ha dit molt bé la senyora 
Paneque, que va més enllà d’aquest govern, és qüestió a vegades entre sindicats i 
que és complicat. Jo tornaré parlar amb ells, els tornaré a convidar que vinguin a la 
mesa de negociació, jo estaré encantada que vinguin i vostès saben quin és el meu 
tarannà i, per tant, no crec que deixi cap dubte. 

I jo com a regidora de recursos humans, entenc que l’Ajuntament no es pot aturar 
perquè no tothom s’assegui a la taula, hem de seguir treballant. Vostès serien els 
primers que em dirien: «És que vostès no estan fent la feina i nosaltres hem de fer la 
feina.» Per tant, jo tinc de seguir treballant i seguir negociant i arribar als màxims 



118 
 

acords possibles amb els sindicats, perquè a més a més és per fer una modificació 
d’un conveni en benefici dels treballadors i, per tant, és la meva obligació i llavors sí 
que vostès em podien interpel·lar dient que no faig la meva feina si realment no ho fes, 
perquè un sindicat en concret no vol venir –ja acabo, alcaldessa– a la mesa de 
negociació. 

Només contestar a la senyora Pujolà, que no vull que em digui que no li he respost –
Pujola, perdó–, que no li he respost la pregunta. És cert que aquests sis dies ha 
d’haver-hi un petit canvi, el secretari ens ho va dir i estem amb els sindicats parlant per 
veure com ho hem de gestionar, però realment ho farem. 

Moltes gràcies. 

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

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

En data 16 de juliol de 2018 es procedí a l'anàlisi dels projectes d'inversió proposats 
per diferents àrees municipals a finançar amb el superàvit de l'exercici 2017, fent ús de 
l'excepcionalitat establerta a la Disposició Addicional Sexta de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, introduïda per la 
Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector 
públic, i atenent a la pròrroga atorgada a aquesta disposició amb l'aprovació del RDL 
1/2018, de 23 de març. 

Estableix aquesta darrera norma, art 1 RDL 1/2018 de 23 de març, que en el supòsit 
que un projecte d'inversió no es pugui executar íntegrament durant l'exercici 2018, la 
part restant de la despesa autoritzada a 2018 es podrà comprometre i reconèixer a 
l'exercici 2019, del que es desprèn d'aquesta redacció que l'import previst a executar 
s'ha de trobar en fase d'autorització de la despesa a 31 de desembre de 2018. 

Als efectes, per acord de Ple de data 31 de juliol es resolgué l'aprovació de l'expedient 
de modificació pressupostària habilitant crèdit a diferents partides per executar les 
actuacions degudament informades. 

Rebut informe del servei de sostenibilitat en que es manifesta en relació a la 
impossibilitat de donar compliment al termini exposat a l'apartat anterior pel que fa a la 
inversió prevista relativa a l'skate park de Santa Eugènia, així com informe del servei 
d'esports exposant la possible tramitació de l'expedient de contractació per a la 
substitució de la gespa artificial del camp de futbol de Can Gibert del Pla. 

Fonament jurídic : 

- Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, DA 6a. 

- Disposició Addicional 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, RDL 2/2004 de 5 de març, així com els articles 175 i 177 del mateix precepte 
legislatiu. 

- Reglament UE 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 
2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals de la Unió 
Europea ( SEC-10 ). 

- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, pel la que s'aprova l'estructura de 
pressupostos de les entitats locals. 

- RDL 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 el destí del superàvit de 
les corporacions locals per inversions financerament sostenibles i es modifica l'àmbit 
objectiu per aquestes. 
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Modificar l'expedient de modificació pressupostària aprovat per acord plenari de 31 de 
juliol de 2018 relatiu al crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari 
constatat al Compte General de l'exercici 2017 i en els termes següents : 

Substituir l'habilitació de crèdit per a l'actuació del skate park a Santa Eugènia, partida 
2018.710.17109.60900 i import 150.000,00 euros, destinant la mateixa quantia i 
tramitant nou crèdit extraordinari per a l'actuació Camp de futbol Can Gibert del Pla, 
partida 2018.201.34200.62209 - Camp futbol Can Gibert del Pla. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara vindria una proposta 
d’urgència, en aquest cas sí que ve de nou d’urgència, tot i que vostès ja saben de què 
es tracta, que és el tema de les inversions financerament sostenibles, que hem de 
modificar unes partides, que és el que els va explicar el senyor Sastre. Primer hem de 
votar la urgència. Cal que la substanciï o ja sabem per què és la urgència? Bé, és 
perquè hi han uns terminis... Algú vol fer alguna intervenció de la urgència? Perfecte. 
Doncs primer votem la urgència. 

Vots a favor de la urgència? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la urgència de la inclusió en l’ordre del dia del punt núm. 20.2 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. 
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. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara, aniríem a substanciar 
aquesta proposta i per això, en primer lloc, en farà una lectura el senyor secretari. 

(El secretari llegeix el punt.) 
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Sra. Marta madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà 
aquesta proposta el regidor Narcís Sastre. 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a 
tothom. A veure, com diu la proposta, el que és el fonament d’aquest acord de ple, 
amb data del dia 31 de juliol, es va votar el que coneixem com a inversions 
financerament sostenibles, i una de les propostes que recollia aleshores era la reforma 
del que és el parc…, d’aquell parc que ara coneixem com a Mas Masó. Una proposta 
que partia del barri i per al barri. Era una proposta que es basava bàsicament a fer tot 
un seguit de millores per poder acollir un seguit d’activitats, però també segments 
d’edat del que era el barri de Santa Eugènia - Can Gibert; també per intentar 
maximitzar un ús d’un parc que ara com ara ha quedat una mica al marge del que és 
el conjunt del barri i el conjunt de la ciutat. 

Una d’aquestes propostes era construir un nou skate park que complementés l’actual 
que ja tenim al barri de Domeny, una necessitat que no només ve avalada pel sector, 
sinó que també, com a equip de govern, s’ha constatat que allò ara com ara ha quedat 
petit. 

Què ha passat aquí? Si bé aquesta era una mesura que nosaltres vam acollir, que 
vam donar la benvinguda, ens hem trobat en aquest cas que hi ha un seguit de 
constrenyiments que van lligats a aquesta tipologia d’inversions, la primera de les 
quals el tema temps: si això no es licita abans del dia 21 de desembre, tu perds 
aquesta inversió. En aquest cas ens trobem amb una obra que, més enllà del que és el 
projecte i l’actuació en si, hi ha un seguit de factors que fan que sigui una mica més 
complexa, començant com que és una actuació que ja dic que ve del barri per al barri, 
hi ha tot un seguit d’elements de participació ciutadana que nosaltres creiem que s’han 
de posar sobre la taula. El fàcil hagués estat encarregar el projecte, fer el termini 
d’exposició pública i tirar endavant la licitació.  

Haguéssim pogut trobar, si haguéssim fet aquest mètode, que les persones que són 
usuàries i les persones que han treballat aquesta proposta que es trobessin que el que 
al final es realitzés, com ha passat altres vegades, no era ben bé allò que desitjaven. 
Per tant, a partir d’aquesta premissa, vam fer un replanteig de la proposta, que és ja 
en el procés mateix de redacció del projecte, que està previst que s’entregui a finals 
d’aquest mes, la data límit d’entrega del projecte de l’skate park és el 30 de novembre, 
la persona encarregada, l’arquitecte encarregat d’aquest projecte hi ha incorporat a 
part de les persones aquestes…, dels nanos, per dir-ho així, que estan involucrats en 
l’ús del barri, no només això, sinó que una vegada tinguem el projecte el dia 30, 
podrem fer un petit procés participatiu per acabar de polir, si escau, aquests detalls de 
projecte que puguin estar en dubte. Tot això ho fem amb el centre cívic de Can 
Ninetes, amb part de la seva directora. 

I al final el que volem és donar una mica més de temps, no lligar-nos de peus i de 
mans amb un termini establert, sinó donar una mica més de temps per poder madurar 
aquest projecte. És a dir, què ha de quedar clar aquí? Que no es tracta ni molt menys 
d’abandonar aquest projecte, sinó donar molt més temps, donar un termini –al final 
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serà un mes, mes i mig més, serà més o menys això– per poder-lo acabar d’enriquir i 
fer-lo més democràtic en tota la seva participació.  

Per tant, aquest punt quedi clar: aquest projecte no té marxa enrere, sinó que es fa un 
replanteig per donar-hi més temps. 

Per tant, el que avui proposem aquí és fer caure aquest projecte d’inversions 
financeres sostenibles, que ja tindrà la seva partida per fer-ho més endavant, i en el 
seu lloc el que es farà és una altra proposta que també serà a Can Gibert mateix, al 
costat mateix del parc de Mas Masó, que allà hi ha, com vostès saben, el camp de 
futbol de Can Gibert, que allà s’ha de canviar –des de fa ja temps s’hauria d’haver fet– 
el que és la coberta de la gespa artificial. Es veu que les persones enteses diuen que 
la vida útil d’un camp d’herba artificial aproximadament té uns deu anys. En aquest 
cas, el 2019 arribaríem a tretze anys de vida. Per tant, les persones, col·lectius que 
són usuaris d’aquest camp el que interessa és que puguin jugar en les millors 
condicions; per tant, el que proposem avui és aparcar, en termes de treure d’aquestes 
inversions, Mas Masó, però reiterant que ja tindrà la seva partida i que continua 
endavant tot el procés, i en el seu lloc posar-hi el camp de futbol de Can Gibert. 

Per tant, per dir-ho així, és un canvi de partides que al final no vol dir que res es deixi 
de fer, sinó que es farà tot, i sempre en el benefici del que és el barri de Santa Eugènia 
- Can Gibert. 

Moltes gràcies 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Bé, el regidor sap que ens 
va costar aquest punt o que ens ha costat perquè el projecte del Mas Masó justament 
és un projecte que hem posat moltes vegades com a exemple de procés participatiu 
d’èxit. I, per tant, que s’endarrerís, doncs, no era una bona notícia. Però, en tot cas, sí 
que han tingut l’oportunitat, la bona oportunitat, de mantenir-ho en el mateix barri, per 
tant, que aquesta inversió es mantingui, i a més a més, en una instal·lació municipal 
que és cert que té alguns dèficits. Ja aprofito també per dir que a part de la gespa, 
doncs, poguessin assumir aquests dèficits d’aquestes instal·lacions que tenen des de 
ja fa algun temps. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquest canvi en l’ordre de les prioritats. Tampoc 
oblidin…, que el regidor Rodríguez li està dient al regidor d’Esports que no s’oblidin 
dels altres dos camps, de la gespa dels altres dos camps. 

I respecte als temps, de totes maneres, regidor, no s’encantin massa, perquè, em fa la 
sensació que el nivell d’execució del pressupost del 2018 no és òptim; per tant, tampoc 
que quan es donen temps als projectes, tampoc ho dilatem massa en el temps perquè 
és cert que amb execució, jo diria que no…, vaja, veient l’evolució, estem a finals d’any 
i no anem massa bé d’execució de pressupost. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Més 
intervencions? Sí, senyor Albertí… 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, entenc les raons 
que m’ha dit, senyor Sastre. Però el mes de juliol jo vaig estar a Can Ninetes i vaig 
estar parlant amb la directora i un col·lectiu de joves que estaven molt interessats en 
això de l’skate –perdonin per la pronúncia. I, clar, ara sí que li agrairíem que sobretot –
sobretot–, molt especialment en aquest col·lectiu de joves que es veu que portaven 
treballant el tema durant molt de temps se’ls donés les explicacions pertinents, és a 
dir, que facin una reunió amb ells, que no es trobin que tot allò que hem demanat en 
els joves…, que de vegades ens queixem i moltes vegades en aquest Ple, ens hem 
queixat de la poca participació dels joves en temes ciutadans. I és veritat, és a dir, en 
molts de temes de ciutadania trobem a faltar aquesta participació. Però en aquest cas, 
que hi ha hagut un tema que ha sigut participat i dallò, sí que ens agradaria que, si us 
plau, se’ls donés les explicacions pertinents.  

Moltes gràcies. 

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

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Molt breu. També dir 
que amb aquest grup de joves ja ens hem reunit, abans d’iniciar el projecte ja hem fet 
una reunió. I hi ha una cosa: que és veritat que durant aquests dos-tres mesos que hi 
ha hagut des que es va aprovar aquesta proposta havien fet alguna petició de tornar-
se a reunir amb la meva persona per poder parlar del projecte. Vaig dir que això ho 
retardava una mica, aquesta reunió, fins que no tingués un projecte sòlid sobre la 
taula. És a dir, moltes vegades a mi m’agrada anar amb els papers una mica…, ja les 
coses una mica treballades. Per tant, se’ls va dir, se’ls va comentar, van quedar 
d’acord, i no només això, sinó que –com deia– l’arquitecte els té en compte, les seves 
aportacions, a l’hora de fer el projecte.  

Per tant, l’interès sempre és que hi ha el màxim de participació i tenir un projecte que 
al final no es digui que ha estat imposat des de dalt, sinó que parteixi també des de 
baix. Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, i 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 
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per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la modificació 
pressupostària acordada pel Ple de la corporació en sessió de data 31 de gener del 
2018. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal 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. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, DESENVOLUPAMENT 
LOCAL I TURISME 

20.3. Reconeixement d'enriquiment injust relatiu al contracte de "Servei de 
recollida, transport i gestió dels residus generats al Mercat de Majoristes de 
Fruites i Verdures de Girona (Mercagirona)". 

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

Mercagirona, mercat majorista de fruites i verdures, que gestiona de manera directa 
l'Ajuntament de Girona, mitjançant concessió administrativa, inaugurat el maig de 
1984, comercialitza, segons la mitjana estadística de la seva evolució, a l'entorn de 
quaranta-quatre milions de quilos de fruita i verdura a l'any. Aquest considerable volum 
porta aparellat la gestió del seu embalatge i, en tant que gènere perible, el tractament 
del que s'hagi de retirar de la venda. 

Les dades històriques, entre els anys 2009 a 2013 xifraven una mitjana anual de 632 
tones, repartides en 79 tones anuals de plàstic, 193 de cartró, 161 de fusta i 199 
d'orgànica. En base a aquests indicadors es prepara el procés licitatori per a la gestió 
de residus del mercat. 
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L'Ajuntament de Girona i Tecnología Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL van 
signar en data de 29 de maig de 2015 un contracte per a realitzar el servei de 
recollida, transport i gestió dels residus generats al Mercat de Majoristes de Fruites i 
Verdures de Girona (Mercagirona), amb un termini contractual comprès entre el dia 1 
de juny de 2015 i fins el dia 31 de maig de 2017. 

En data de 5 de maig de 2017 es va registrar escrit pel que Tecnología Medio 
Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL renunciava a les possibles pròrrogues contemplades 
en el contracte, tot i que acceptava la continuïtat del servei fins a  la resolució d'un nou 
procés licitatori i designació d'un nou adjudicatari. 

A 26 de maig de 2017 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona va prendre 
l'acord de prorrogar el contracte per un període de sis mesos, el  comprés entre el dia 
1 de juny de 2017 i fins al 30 de novembre de 2017 o fins a l'inici d'un contracte 
resultant d'un nou procediment de licitació. 

No havent-se finalitzat el procés de preparació de la licitació, i amb disposició 
manifestada per l'adjudicatària, el dia 1 de desembre de 2017 la Junta de Govern 
Local de l'Ajuntament de Girona va prendre l'acord de prorrogar el contracte per un 
període de sis mesos, el comprés entre el dia 1 de desembre de 2017 i fins al 31 de 
maig de 2018 o fins a la resolució i adjudicació d'un nou procés licitatori. 

Ateses les dificultats de recaptació de les informacions necessàries per a la confecció 
de condicions tècniques d'un nou contracte en una situació d'increments continus i 
molt rellevants en el nombre de tones de  residus  a tractar, no es va poder finalitzar la 
preparació del procediment licitatori pel què, novament amb disposició de 
l'adjudicatària, el dia 18 de maig de 2018 la Junta  de Govern Local de l'Ajuntament de 
Girona va prendre l'acord de prorrogar el contracte per un període de sis mesos, el 
comprés entre el dia 1 de juny de 2018 i fins  al 30  de  novembre  de  2018  o  fins  a  
la  resolució i adjudicació  d'un nou procés licitatori. 

Així entre 2014 (677 tones) i 2015 (706 tones) el volum de residus es manté en la 
mitjana històrica i experimenta un increment moderat del 4,32%. No és fins a l'any 
2016 que els valors es disparen a l'alça. A l'any 2016, respecte a 2015, el volum de 
residus passa de 706 a 871 tones, una pujada del 23,27%. Aquesta dinàmica continua 
al 2017 respecte a 2016, quan el volum  de residus supera  les 1.000 tones i se situa 
en un valor de 1.002.060 kg. l'increment percentual és del 15,08% respecte a l'any 
anterior, però si contemplem dues anualitats, 2015-2017 aquest increment se situa en 
el 42%, situació sense un precedent històric conegut. L'afectació se situa especialment 
en les fraccions d'orgànica i fusta. Quadre resum (Veure annex 1) 

Per l'any 2018, amb les dades fins el mes de juny, la tendència marca un increment 
del 30% respecte de l'any passat. Així doncs es perllonga una dinàmica que se situa 
fora de tota possible previsió si atenem les series històriques. 

Aquesta situació sobrevinguda d'increment de residus molt per sobre del que s'havia 
previst, i de les sèries estadístiques històriques, té dos principals orígens: 
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1. l canvi de model del negoci del sector majorista de fruita i verdura que prioritza el 
volum de comercialització en detriment del marge de preu. La producció de fruita i 
verdura arreu de l'estat està generant uns enormes excedents que els proveïdors dels 
majoristes els pressionen a comercialitzar per mantenir les respectives marques i 
exclusives. Si no accepten aquestes endossament, poden quedar fora del mercat en 
no tenir proveïdors de qualitat. 

2. La pressió que el mateix Ajuntament de Girona està exercint als venedors de fruita i 
verdura del Mercat de les Ribes del Ter als efectes que s'emportin totes  les caixes i 
embalatges que abans deixaven en aquell mercat, fa que s'acabin dipositant a 
Mercagirona. Aquest fet que també passa a altres mercats de marxants de la 
demarcació ha fet augmentar el volum de residus a gestionar en aquest centre de 
distribució provincial. 

El dia 18 de juliol de 2018 l'entitat Tecnología Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL 
presenta escrit (RE: 2018055939) de denúncia del contracte i de no acceptació de cap 
més pròrroga i l'acompanya d'una factura que recull l'excedent de viatges realitzats 
durant la vigència del contracte i pròrrogues finalitzades, és  a dir, els realitzats entre el 
dia 1 de juny de 2015 i fins al 31 de maig de 2018. Resum de la factura presentada: 
(Veure annex 2) 

Al present expedient li és d'aplicació la següent normativa: 

-Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic en transposició  de les 
Directives 2014/23/UE relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió i la 
Directiva 2014/24/UE sobre la contractació pública 

-Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, "TRLCSP"). 

-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 (en endavant, "DL 2/2003"). 

-Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
publiques 

-Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (en endavant, 
"LRJSP"). 

Tal i com es descriu en els antecedents, l'Ajuntament de Girona i Tecnologia Medio 
Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL van subscriure contracte per a la realització del 
servei de recollida, transport i gestió de residus generats al Mercat de Majoristes de 
fruites i verdures (Mercagirona) fruit d'una licitació procedit per aquest òrgan de 
contractació, amb un termini contractual de dos anys compresos entres els exercicis 1 
juny 2015 i 31 maig de 2017, subjectes a dos possibles prorrogues, les quals són 
obligatòries pel contractista durant el termini establert (2017-2019). 
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Durant l'execució del contracte i de manera totalment imprevisible, s'ha incrementat 
considerablement el volum de residus generats a Mercagirona,  la qual cosa també ha 
suposat un increment de feina pel contractista, en especial  en cost econòmic atès que 
ha d'invertir més temps, més personal i material a fi  de poder dur a terme aquelles 
tasques subscrites en el contracte i plec en data  de juny de 2015. L'augment ha seguit 
la següent tendència: 

-2015-2017 aquest increment se situa en el 42%, situació sense un precedent històric 
conegut. L'afectació se situa especialment en les fraccions d'orgànica i fusta 

-Per l'any 2018, amb les dades fins el mes de juny, la tendència marca un increment 
del 30% respecte de l'any passat. 

En aquest sentit i malgrat deficiència econòmica, l'entitat adjudicatària, Tecnología 
Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL ha seguit realitzant serveis extraordinaris en 
iguals condicions econòmiques per tal de no perjudicar la continuïtat de la prestació 
del servei tal i com van establir ambdues parts en les prorrogues en tant que 
l'Ajuntament procedia a nova licitació. 

Per tant, tot i que l'apartat 2 de l'article 23 Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP) "La pròrroga l'acorda l'òrgan de contractació i és obligatòria per a 
l'empresari, tret que el contracte prevegi expressament el contrari, i no es pot produir 
pel consentiment tàcit de les parts", aquest òrgan de contractació entén  la renúncia de 
l'adjudicatària donat els antecedents citats. 

El passat 9 de novembre es va publicar al BOE la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic en transposició de les Directives 2014/23/UE relativa a 
l'adjudicació dels contractes de concessió i la Directiva 2014/24/UE sobre la 
contractació pública. L'entrada d'aquesta normativa va tenir lloc el 9 de març de 2018 
tot derogant expressament el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com aquelles 
disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin al que determina la nova LCSP. 

L'Àrea gestora de l'òrgan de contractació és la responsable de vetllar l'adequació que 
les prestacions estiguin degudament licitades, adjudicades i formalitzades així com de 
les modificacions, prorrogues o altres disposicions pel correcte funcionament i 
execució del contracte adjudicat, per la qual cosa, es regeix pel principi de formalitat i 
en submissió a la normativa vigent. 

Els articles 32-35 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, 
disposen dels principis basics de la Responsabilitat patrimonial de les Administracions 
publiques. 

Per altra banda, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu  comú de 
les administracions públiques, estableix els procediments a instancia dels interessats o 
d'ofici de l'Administració. 
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Tecnología Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez SL" tal i com disposa els apartats 
primer i segon de l'art. 62 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, va presentar instància de 
denúncia del contracte i de no acceptació de cap més pròrroga acompanyat  de la 
corresponent documentació justificativa (núm. RE. 2018055939), atès que s'han 
prestat a acceptar treballar en les mateixes condicions econòmiques fins a nova 
licitació i adjudicació. 

Per tant, és convenient d'iniciar-se per part de l'Ajuntament un expedient per al 
reconeixement de l'obligació de l'Administració municipal d'abonar el cost efectiu de les 
prestacions realitzades per part de la contractista adjudicatària per evitar un 
enriquiment injust de la Corporació municipal. 

Primer.- RECONÈIXER l'obligació d'aquest Ajuntament d'abonar el cost efectiu  de les 
prestacions extraordinàries realitzades corresponents a l'adjudicatària Tecnología 
Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL. 

Segon.- APROVAR a favor de l'adjudicatària  Tecnología Medio Ambiente, Grupo F. 
Sánchez, SL la despesa corresponent a les prestacions extraordinàries realitzades en 
el període comprès entre 1 de juny de 2015 i fins a 31 de maig de 2018, per la 
quantitat de 41.076,88 € (quaranta-un mil setanta-sis euros amb vuitanta-vuit cèntims) 
IVA inclòs. Aquesta quantitat es composa d'una base d'import 37.342,62 € (trenta-set 
mil tres-cents quaranta-dos euros amb seixanta- dos cèntims i de l'IVA calculat al tipus 
del 10% i que importa 3.734,26 € (tres mil set-cents trenta-quatre euros amb vint-i-sis 
cèntims). Amb càrrec a la partida 603.43110.21200-Millores Mercats i Equipaments 
per import de 24.318,14 € (vint-i-quatre mil tres-cents divuit euros amb catorze 
cèntims) i a la partida 603.43130.22199-Altres subministraments Mercagirona per la 
quantitat de 16.728,74 € (setze mil set-cents vint-i-vuit  euros amb setanta-quatre 
cèntims. 

Amb càrrec a 603.43110.21200-Millores Mercats i Equipaments............24.348,14 € 

Amb càrrec a 603.43130.22199-Altres subministraments Mercagirona..16.728,74 € 

Total.......................................................................................................41.076,88 € 

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. 
SÁNCHEZ, SL., amb NIF B60564077 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem al tercer punt de les 
propostes urgents. Crec que la tinenta d’alcalde també els va explicar el motiu de la 
urgència, no sé si cal que… Ara votarem, en primer lloc, la urgència i després ja 
substanciarem la proposta. 

Vots a favor de la urgència? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la urgència de la inclusió en l’ordre del dia del punt núm. 20.3 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. 
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. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Proposta d’acord que en la seva 
part dispositiva i en el punt primer estableix reconèixer l’obligació d’aquest Ajuntament 
d’abonar el cost efectiu de les prestacions extraordinàries realitzades corresponents a 
l’adjudicatària Tecnología Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL; segon, aprovar a 
favor de l’adjudicatària Tecnología Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL la despesa 
corresponent a les prestacions extraordinàries realitzades en el període comprès entre 
l’1 de juny de 2015 i fins al 31 de maig de 2018 per la quantitat de 41.076,88 euros, 
IVA inclòs. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Substanciarà la 
tinenta alcalde Glòria Plana… 
 
Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. El maig del 2015 es va 
adjudicar a l’empresa Tecnología Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL el servei de 
recollida de residus del Mercagirona. En aquest temps, durant aquests anys hi ha 
hagut un increment molt important de tot el tema de la recollida de residus, s’ha 
incrementat en un 42 per cent. A causa que el contracte, doncs, no podia assumir 
aquest increment amb el cost, perquè el màxim que es pot fer és d’un 10 per cent, 
evidentment, va haver-hi tot un període de parlar amb l’empresa per tal que no quedés 
desatesa la recollida de residus del Mercagirona i, per tant, es fes càrrec, doncs, de la 
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recollida i es pogués portar a fer tot el tràmit que es necessita en aquesta empresa per 
tal de donar tot aquest servei a Mercagirona. 
Això ha suposat uns costos, i són aquests costos els que portem ara a l’aprovació 
perquè es pugui fer aquest pagament a aquesta empresa. Tal com ha dit i com ha 
llegit el secretari, doncs, això respon a 41.076,88 euros. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. No tornaré a repetir, regidora, 
la intervenció que els he fet avui i la que els faig Ple rere Ple, perquè jo crec que al 
final se l’acabaran aprenent de memòria. Ara bé, com que veig que ara tinc sort i que 
em comencen a contestar les preguntes, li tornaré a repetir les mateixes preguntes 
d’abans vejam si ara sí podem canviar allò «d’això ara no toca per un això ara sí toca 
contestar-ho». 

Regidora, han depurat responsabilitats contra algú per haver-se dut a terme aquestes 
operacions sense seguir el procediment legalment establert? Segona i última pregunta, 
regidora: pensen adoptar alguna mesura al respecte o seguirem a cada Ple aprovant 
despeses que deriven d’una mala actuació del seu Govern, regidora? Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, en tot cas, aquestes preguntes suposo 
que la regidora ja els les contestarà (Se sent de fons: «No.») Suposo que sí. Jo sí que 
entenc més o menys el que ha passat, ens ho va explicar la regidora i ho sé per 
alguna altra via. Sí, efectivament, quan es va fer el concurs es va posar una xifra que 
puc dir en concret que eren 677.000 quilos i el 2017 s’ha acabat amb 1 milió de quilos 
de recollida, diríem. 

Això, clar, era difícil de preveure i tenint en compte, doncs, que hi ha hagut algunes 
eventualitats. Pel que sé, una superproducció, diríem, de les cooperatives espanyoles 
ha fet que a l’hora de negociar amb els majoristes s’hagin de quedar molt més 
producte, amb el preu baix, però tot aquest producte a vegades, doncs, s’ha de no diré 
llençar, però sí que queden moltes restes. I això ha fet que hi hagi molts més viatges. 
Per tant, jo sí que entenc que aquests quatre compostadors que hi ha a Mercagirona, 
que són de fusta, plàstic, orgànica i paper i cartró, doncs, han tingut aquest volum i 
molts més viatges. 

Jo simplement, a part de donar aquesta explicació, el que sí entenc és que quan es 
facin, doncs, diríem, els nous contractes, es tingui en compte, com ja s’ha dit a 
vegades la Llei de contractes ja ho contempla, que les clàusules tinguin el seu 
contingut social, mediambiental, etcètera, que això suposo que tècnicament ja ho 
tenen en compte, i que quan es mirin aquestes empreses també es vegin una sèrie 
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d’aspectes com ara, per exemple, si estan vinculades amb empreses de reciclatge, 
perquè és molt diferent empreses que no tinguin vinculacions i que necessitin, llavors, 
molta més despesa que no pas si estan vinculades. També el tipus de contenidors. Pot 
ser que una empresa faci una oferta interessant, però que el contenidor d’aquests de 
compostatge sigui molt més petit.  

Vull dir que les meves recomanacions, que suposo que els tècnics en saben molt més, 
evidentment, diríem, seria que miressin totes aquestes qüestions. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo 
m’estendré més perquè aquest tema dona per molt. 

Mira, d’entrada nosaltres ens abstindrem perquè no podem avalar el malbaratament 
d’aliments; cap aliment no pot ser mai considerat un residu. El malbaratament és un 
problema característic de les societats desenvolupades que cada any ocasiona la 
pèrdua de milers de tones d’aliments. La responsabilitat del malbaratament alimentari 
està repartida entre tots els actors de la cadena de proveïment, des dels productors, 
als consumidors, tot passant pels distribuïdors, comercialitzadors i restauradors.  

En un espai com Mercagirona l’Ajuntament hi té un paper especial d’iniciativa pública 
que no es pot quedar únicament en pagar la gestió dels residus. En aquest escenari, 
cal, doncs, introduir un canvi de comportament i d’actitud per part de tots els actors 
socials encaminat a recuperar el valor dels aliments i concebre les restes alimentàries 
com un recurs. 

Les conseqüències van més enllà dels evidents impactes socials que comporta: tot el 
procés de producció emmagatzematge i transport deixa una important petjada 
ecològica. Quan llencem menjar, també estem llençant els recursos que hem destinat 
a la seva producció, com el sòl, l’aigua, l’energia, i estem contribuint de forma indirecta 
a l’increment d’emissions de CO a l’atmosfera. 

La generació de residus i la forma de gestionar-los és un problema generalitzat. 
Malgrat que la situació de crisi econòmica ha fet que la quantitat de residus generats, 
és imprescindible conscienciar la ciutadania sobre les conseqüències ambientals i 
econòmiques que suposa l’elevada producció de residus, així com posar a la seva 
disposició eines i estratègies que permetin fer un ús més eficient dels recursos i 
fomentar la prevenció. Calen plans que fomentin la reducció de residus a tots nivells i 
treballar-ho amb tots els actors implicats, però cal fer-ho ja.  

Menjar d’una manera sana i conscient implica preguntar-se d’on ve el que consumim, 
com s’ha elaborat, en quines condicions, per què en paguem un determinat preu; 
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significa prendre el control sobre els nostres hàbits alimentaris i no delegar o, en altres 
paraules, significa ser sobirans, poder decidir pel que fa a la nostra alimentació. 

Cal promoure l’agricultura local, pagesa, a petita escala i acabar amb les ajudes que 
rep l’agroindústria per a l’exportació i amb els excedents agrícoles, que fan la 
competència deslleial als petits productors. 

Avui aquesta demanda ja no se circumscriu tan sols al món pagès, sinó que amplis 
sectors socials la reclamen. Alimentar-se i poder decidir com fer-ho és cosa de tots. 
L’essència de la sobirania alimentària resideix en el poder de decidir, que els pagesos 
puguin decidir què conreen, que tinguin accés a la terra, a l’aigua, a les llavors i que 
els consumidors tinguem tota la informació sobre el que consumim, que puguem saber 
quan un aliment és transgènic o no. Tot això avui resulta impossible: s’especula amb la 
terra, es privatitzen les llavors, l’aigua és cada dia més cara, amb l’etiquetatge d’un 
producte amb prou feines sabem què mengem, Catalunya és una de les principals 
zones de cultiu de transgènics a Europa. La llista podria continuar. 

Participant en grups i cooperatives de consum ecològic, horts urbans, comprant 
directament a productors locals i ecològics, amb la cuina compromesa i de kilòmetre 
zero i etcètera són iniciatives que posen en contacte productors i consumidors, que 
estableixen relacions de confiança i solidaritat entre el camp i la ciutat, que enforteixen 
el teixit social, que creen alternatives productives en el marc de l’economia social i 
solidària i que demostren que hi ha alternatives. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Per justificar la nostra 
abstenció en aquest punt, perquè, per un costat, entenem que l’Ajuntament ha de 
pagar la feina que ha fet aquesta empresa perquè les condicions de contracte inicial, 
doncs, es van modificar i d’això no en té cap culpa, però, per l’altre costat, el que no 
entenem és si aquest contracte s’acabava fa un any i mig i, a més a més, l’empresa va 
per escrit anunciar que renunciava a possibles pròrrogues, com és que ha passat un 
any i mig i encara no hi ha hagut una nova adjudicació, que entenem que aquesta 
nova adjudicació s’ha d’estudiar en base a la realitat actual. I que –com deia la 
senyora Costa– si realment el que hi ha hagut és un gran excedent de fruita, 
segurament el futur d’aquesta fruita no ha de ser el compostatge, sinó que s’han de 
buscar altres fórmules de cara a trobar-li un ús davant les necessitats que hi ha de la 
societat. 

Per tot això, el nostre vot serà l’abstenció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  Moltes gràcies. Senyora 
Plana… 
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Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, donar les 
gràcies al regidor Rodríguez perquè realment ho ha explicat tal qual ho vàrem fer en la 
informativa i realment és així: hi ha hagut un excedent de producció, el model ha 
canviat i, per tant, tot això ens ha portat que hàgim hagut d’actuar d’aquesta manera. 

Evidentment, a la regidora del Grup de la CUP, sí que és veritat, i podria compartir la 
major amb vostè, però això no deixa que l’expedient és el que és i el que ens hem 
trobat és amb aquesta situació. 

I a la senyora Pujola, la regidora Pujola, jo sí que li contestaré –jo sí que li contestaré–: 
evidentment, en base a tot això, ni hi ha responsabilitats, no hi ha una mala gestió ni 
per part de cap tècnic –i ho deixo aquí clar i ho dic públicament–, no hi ha 
responsabilitat ni mala gestió per part de cap tècnic ni per part de cap polític. Per tant, 
jo li contesto clarament, la gestió està ben feta. 

I al regidor Poch, doncs, és veritat, hi va haver per part de l’empresa que ens va dir 
que no podia assumir aquest increment i, per tant, en base al preu el contracte que 
teníem. Però també és veritat que el servei s’havia de prestar i mentre estàvem parlant 
i negociant amb ells, doncs, el servei s’havia d’anar fent, perquè, si no, hauria sigut 
molt pitjor deixar de prestar aquest servei que no allargar-ho en el temps. I d’aquí ve 
aquest problema. 

Per altra banda, dir que està a punt de sortir publicada ja la nova contractació, que ho 
hem obert a les empreses del tercer sector. Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
Senyor secretari… 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, i 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, abonar a la mercantil 
Tecnología Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL la quantitat de 41.076,88 euros. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
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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 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, però prèviament a 
iniciar ja el bloc de mocions, el tinent alcalde Joan Alcalà, doncs, es troba una mica 
dèbil i m’anuncia que deixarà el Ple. Moltes gràcies, descansa i esperem la teva 
recuperació de part de tots els regidors i regidores d’aquí. Bona nit. I perquè quedi 
constància en acta. 

Gràcies, tinent d’alcalde. Bona nit. 

Ja podeu desconnectar. És que volia perquè constés en acta. Moltes gràcies. 

MOCIONS 

21. Moció que presenta el grup socialista per sumar-se a la xarxa  de ciutats 
lliures  del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. 

El passat 23 de setembre es va celebrar el Dia Internacional contra l’explotació Sexual 
i la Tracta de persones. Aquest dia commemora la Conferència Mundial de la Coalició 
contra el Tràfic de persones en coordinació amb la Conferència de Dones que va tenir 
lloc a Dhaka (Bangladesh) al gener de 1999. 

Per això el 23 de setembre recordem el Conveni de Nacions Unides per a la Repressió 
del Tràfic de Persones i de l'Explotació de la Prostitució Aliena, de 2  de desembre de 
1948, que considera l'existència d'explotació sexual encara que hi hagi consentiment 
de la víctima, així com de la resolució aprovada pel Parlament Europeu el dia 2 de 
febrer de 2006 que insta a lluitar contra la idea  que la prostitució és equiparable a un 
treball, el Protocol de Palerm de 2000, el Conveni sobre Lluita contra el Tràfic d'éssers 
humans del Consell d'Europa de maig de 2005 i la Resolució de Nacions Unides sobre 
tràfic de dones i nenes d'1 de febrer del 2007. 

El fenomen de la prostitució té una relació directa amb la feminització de la pobresa. 
Són majoritàriament dones pobres i/o en situacions de desarrelament social les que 
estan en situació de prostitució. Per això cal combatre les causes socials que aboquen 
moltes persones a una situació de prostitució contra la seva voluntat: la desigualtat, 
l'exclusió, la injustícia social i la discriminació sexual, que limiten la llibertat d'opció de 
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les dones. La prostitució com una forma de violència de gènere extrema que ha de ser 
abolida i no una professió que cal reglamentar perquè regular la prostitució legitima i 
normalitza la prostitució com una «opció  per a les pobres». 

"L'Informe sobre explotació sexual i prostitució i el seu impacte en la igualtat de 
gènere" del Parlament Europeu, de febrer 2014, afirma que la prostitució representa 
una forma d'esclavitud incompatible amb la dignitat de la persona i amb els seus drets 
fonamentals, constitueix una de les violacions dels drets humans més atroces i és una 
forma de violència contra la dona. Afirma que té un efecte en la posició social de les 
dones i els homes en la societat, així com en la percepció de les relacions entre dones 
i homes i en la sexualitat i que, per tant,  és al mateix temps causa i conseqüència de 
la desigualtat de gènere. I explica que tota política relativa a la prostitució repercuteix 
en la consecució  de  la igualtat de gènere, afecta la comprensió de les qüestions de 
gènere i transmet missatges i normes a la societat. 

L'única solució real és l'ambiciosa  postura del moviment abolicionista que  busca anar 
a la rel d'un problema que afecta els drets humans. Drets que, en tant que essencials, 
estan fora de discussió: els de tota persona de no ser abusada ni utilitzada 
sexualment, ni de forma gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. Per 
aquest motiu el focus hem de dirigir-lo a eradicar la demanda, la clientela, els 
prostituïdors. Perquè sense demanda, l'oferta desapareix. Establir estratègies que 
dissuadeixin els homes d'exercir aquesta forma de violència extrema contra les dones i 
els menors. No només amb educació i conscienciació, comptant per a això amb la 
col•laboració dels mitjans de comunicació i del sistema educatiu, sinó amb mesures 
concretes normatives que, efectivament, posin els mitjans perquè els aparells 
legislatiu, judicial i policial penalitzin i persegueixin de forma efectiva aquells homes 
que exerceixen aquesta violència masclista. Però, alhora, amb dotació econòmica 
suficient per oferir alternatives laborals i socials dignes i estables a les dones que 
estan en situació de prostitució. 

La Xarxa de Municipis Lliures de Tracta és la iniciativa impulsada pel Moviment 
Democràtic de Dones, coordinat a nivell estatal des de l’Ajuntament de Santa Coloma i 
a Catalunya per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Un moviment que compta amb 
el suport i l’adhesió de diferents ajuntaments (actualment, 84 ajuntaments arreu del 
país), organitzacions i persones individuals de diferents grups polítics i socials, tots ells 
sensibilitzats davant aquest fenomen que ja ha estat batejat com “l’esclavitud del segle 
XXI”. 

El tràfic de persones se situa com el tercer negoci il•lícit més lucratiu a escala mundial, 
després del narcotràfic i de la venda d’armes, i avui dia continua  creixent a Europa. 
Segons les Nacions Unides, el 80% de les persones explotades són dones o nenes. 
Dins el fenomen del tràfic de persones conflueixen diferents atacs contra els drets 
humans i la dignitat de les persones, especialment contra les dones, davant la 
proliferació d’unes màfies que exerceixen la violència de gènere en el context d’una 
societat de consum que considera el cos de la dona un producte més. 
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Davant aquesta situació es fa evident la necessitat, urgència i transcendència  que els 
municipis de Catalunya se sumin a aquesta Xarxa de Ciutats Lliures de Tràfic de 
Dones, Nenes i Nens destinades a la prostitució, a la qual s’han anat sumant altres 
municipis des que Zamora va iniciar aquest procés el novembre  del 2015. Segons les 
conclusions de l’Informe de la Comissió Mixta dels Drets de la Dona i de la Igualtat 
d’Oportunitats sobre l’estudi de la prostitució  al nostre país -elaborada amb motiu de 
la Proposició No de Llei per l’Abolició de la Prostitució i de la Tracta de Dones i menors 
amb fins d’explotació sexual-, les persones que es troben en aquesta situació són 
majoritàriament dones pobres i / o en situacions de desarrelament social. 

ÉS PER TOT AIXÒ QUE DEMANEM AL PLE DE GIRONA L’APROVACIÓ DELS 
SEGÜENTS PUNTS D’ACORD: 

1. Adherir-se públicament a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens 
destinats a la prostitució. 

2. Dissenyar una campanya periòdica de publicitat a l'entorn del 23 de setembre per 
sensibilitzar que la prostitució és una forma de violència de gènere i explotació sexual 
de les dones i visibilitzar la responsabilitat del "client", buscant deslegitimar socialment 
el seu abús. 

3. En col·laboració amb el Govern Central i el Govern de la Generalitat, el nostre 
Ajuntament centrarà l'acció en l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, 
persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern 
Central que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi, com a Suècia, als 
homes que compren a dones amb finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de 
fins a 6 mesos i multa. 

4. Modificar les ordenances municipals per a la presa de dades dels "clients" que són 
els que promouen la prostitució i multar-los per l'ús irregular de la via pública o 
d'habitatge per a un ús diferent amb el resultat d'una transacció econòmica. Adaptar 
les ordenances municipals per negar i revocar llicències d'activitat a locals de 
prostitució i explotació sexual de les dones. 

5. Prohibir la publicitat prostitucional en tots els suports publicitaris existents en el 
terme municipal i en els mitjans de transport urbà i no contribuint amb aquells mitjans 
de comunicació que la promoguin. 

6. En col·laboració amb l'Administració central i autonòmica, proveir de fons per a 
serveis socials integrals per a qualsevol dona que vulgui deixar la prostitució. 

7. Pla municipal que doti d'alternatives laborals i formació les dones que vulguin deixar 
la prostitució. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I, per tant, ara ja hi ha la moció 
número 21, que en aquest cas la presenta el Grup Socialista, respecte a una xarxa 
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de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. I ho 
substanciarà la regidora Elisabeth Riera. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. La moció que 
presentem és promoguda pel Moviment Democràtic de Dones. Ja s’ha presentat a 
diferents ciutats i pobles de tot el país i actualment ja compta amb 107 ajuntaments 
adherits. 
El tràfic de persones és el tercer negoci il·lícit lucratiu després del narcotràfic i la venda 
d’armes. Ens trobem amb la proliferació de màfies que exerceixen violència contra les 
dones i nenes i que consideren el seu cos com un producte més a la venda. Amb 
dades de Nacions Unides, el 80 per cent de les persones explotades al món són dones 
o nenes. 

Vull fer èmfasi que aquesta moció no pretén posar més estigma sobre les dones 
prostituïdes, sinó el que vol és posar el focus en les persones que en fan la demanda, 
en la seva clientela i en els proxenetes. Perquè sense demanda l’oferta desapareix. 

La moció vol promoure una modificació de la normativa i ordenances municipals per 
penalitzar els homes que compren les dones i negar llicències als locals d’explotació 
sexual de les dones i prohibir-ne la publicitat. 

Volem que des del nostre Ajuntament es faci una campanya informativa per visibilitzar 
la responsabilitat dels clients de la prostitució, coincidint amb el 23 de setembre, que 
és el Dia internacional contra l’explotació sexual i el tràfic de persones. 

La prostitució és una forma d’explotació que afecta dones pobres i en exclusió social o 
en situació de desarrelament. Demanem també que l’Ajuntament de Girona, en 
col·laboració amb altres administracions, proveeixi de fons els serveis socials integrals 
i doni alternatives laborals i de formació a totes aquelles dones que vulguin deixar la 
prostitució. És per això que presentem aquesta moció i els demanem el seu vot 
favorable, perquè pensem que seria bo que Girona formés part de la xarxa de ciutats 
lliures de tràfic de dones, nenes i nens. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Riera, 
vostè ha fet referència quan ha començat a explicar la moció que aquesta és una 
moció que s’ha presentat a altres municipis, també a alguna diputació provincial, però 
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també dir-li que això ve de l’any 2016 i que vostès el que és l’exposició de motius l’han 
canviat molt. 

Nosaltres l’hi donarem suport, com hem fet a altres municipis i també a altres…, bé, a 
certes diputacions, on fins i tot hem arribat a firmar aquesta moció. Però ho fèiem 
perquè l’exposició de motius que en aquell moment es presentava, que estava 
sobretot basada en el que representa la xarxa a la qual ens adherim, perquè al final és 
aquesta xarxa la que ens marcarà o ha de marcar quin és el camí en aquest tema, 
començava dient: «La prostitució és una forma d’explotació que ha de ser abolida i no 
una professió que cal reglamentar, perquè és una forma de violència de gènere 
extrema.» Aquest és el principi que nosaltres compartim i que creiem que és el més 
important de la moció que avui ens presenten. 

Per què? Doncs, perquè quan parlem de prostitució o quan parlem de tràfic de 
persones humanes, com vostè ens deia i hi feia referència, estem parlant d’un atac als 
drets humans. I, per tant, en aquest sentit, no podem, des del Grup Municipal del Partit 
Popular, situar-nos a un altre lloc que no sigui, doncs, a favor de formar part i 
d’adherir-nos a la xarxa de ciutats lliures de tràfic de… –espera que ho llegeixo bé que 
és una mica llarg–, la Xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats 
a la  prostitució, perquè creiem que no podem donar per bona…, si donem per bo que 
això és una professió, si reglamentem en aquest sentit, crec que es trenca totalment, 
doncs, allò que estem predicant tots –tots– els regidors que estem asseguts aquí en 
aquest plenari que és que volem educar en igualtat. Sincerament, és difícil educar en 
igualtat si donem per bons certs rols patriarcals –frase que li agrada molt a la CUP–, 
que és el que faríem si donem per bona la prostitució i la volem reglamentar. 

Moltes gràcies.  

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres estem, jo crec que 
com no pot ser d’una altra manera, absolutament en contra –absolutament en contra– 
de tot tràfic de persones, sigui per a la finalitat que sigui, sense cap tipus d’excepció, ja 
siguin dones, siguin nens o siguin homes. 

Nosaltres volem deixar clara la nostra posició al respecte, perquè no hi hagi cap tipus 
d’escletxa ni de fissura, doncs, que permeti una interpretació que no sigui la del rebuig 
enèrgic que fem sobre aquest tema. 

Dit això, nosaltres entenem que la moció tracta de dos temes com si fos un sol: vincula 
la prostitució i el tràfic de dones i nens. Si analitzem el cas de la prostitució, no sempre 
ha d’anar lligat, l’exercici de la prostitució, a un cas d’explotació forçada, així com no 
sempre els usuaris són homes i no les oferents són dones. 

Que el tema de la prostitució és sempre controvertit es pot veure incús en l’adopció de 
mesures dubitatives del mateix Govern socialista del senyor Sánchez, perquè una de 



139 
 

les primeres mesures del nou Govern o de les seves àrees de poder va ser la 
legalització del primer sindicat de prostitutes a Espanya, com ja existeix, per exemple, 
a França. I és obvi que el cas en aquell moment no s’havia estudiat a fons, perquè 
aquest fet va suposar el cessament directe de la directora general d’aquella àrea. 

Ens presenten en aquesta moció casos que són reals, que són rebutjables i que són 
totalment condemnables. De fet, nosaltres considerem que s’ha de donar –com li deia 
abans– tot el rebuig i tota condemna social com és el cas de l’explotació i del tràfic. 
Però a nosaltres en aquesta qüestió que ens presenten a la seva moció, doncs, ens 
falta alguna cosa: ens falta la gent que exerceix la prostitució de manera lliure i de 
manera voluntària i de manera decidida.  

Nosaltres podem provar de fer el que tot sovint fan vostès, canviem el nom per provar 
de veure les coses des d’un altre punt de vista, sense perjudicis, regidora. Parlem, per 
tant, de treballadors i treballadores sexuals en comptes de prostitució i ens trobem que 
tot agafa un altre caire. La prostitució ens agradi o no ens agradi és difícilment 
quelcom que es pugui prohibir, però no és tan difícil regular-la.  

En qualsevol cas, podem analitzar casos de prohibició, i no hem d’anar gaire lluny 
d’aquí: Andorra. Ben a prop d’aquí. Realment algú creu que a Andorra es lliura de 
l’exercici de la prostitució? Ja li responc jo, regidora: no. És cert que hi ha prostitució 
clandestina, com també és cert que els interessats que no poden trobar la forma el que 
fan és creuar la frontera i s’acosten als locals que tenim a França o que tenim aquí a 
Espanya per trobar el que estan buscant. 

Però li posaré un altre exemple: què ha passat a Suècia? Doncs, segons el mateix 
Govern suec –regidora, no li ho dic jo, ho diu el Govern suec–, en informes de l’any 
2015, la prostitució al carrer havia baixat en més de la meitat i la quantitat d’homes que 
van admetre haver pagat per sexe es va mantenir constant en el temps, el 7,5 per cent 
dels homes suecs. Per altra banda –i vaig acabant–, els anuncis d’escorts per Internet 
van passar de 304 a 6.965 anuncis l’any 2014, fa quatre anys. Per tant, el que sembla 
mostrar aquest fet és que la prostitució no va disminuir en absolut, sinó que 
simplement va sortir del carrer. 

Nosaltres votaríem la moció a favor si es tractés específicament d’explotació i de tràfic, 
però creiem, com ja li he dit, que aquí es barregen molts conceptes que no han d’estar 
vinculats entre si. Jo crec que hauríem de provar de parlar amb aquest sindicat, no 
sindicat que deixen constituir, no deixen constituir i veure quines són realment les 
necessitats del sector. Per tant, nosaltres ens abstindrem en la moció. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies. Estem d’acord a 
articular respostes per tal de lluitar contra el tràfic de dones, nenes i nens destinats a la 
prostitució forçosa, però no estem d’acord en la majoria de plantejaments que fa la 
moció, que trobem massa moralista i que aprofita el rebuig contra el tràfic de dones, 
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nens i nenes per imprimir un discurs abolicionista davant de qualsevol forma de treball 
sexual. 

Si els polítics volem lluitar realment contra el tràfic de persones, cal que fem polítiques 
d’acció i superem l’aversió a legislar per regular l’activitat de les persones treballadores 
sexuals, perquè com més es persegueix el treball sexual més es clandestinitza i 
s’afavoreixen les xarxes de proxenetisme i més es criminalitza les mateixes dones. 

El moviment feminista està dividit davant d’aquest tema tan complex entre les que 
consideren que la prostitució representa una forma d’opressió a les dones i, per tant, 
ha de ser abolida, i aquelles que ho consideren feina com qualsevol altra que ha de 
ser reconeguda i dotada de drets i regulació. Però la majoria dels postulats se situen 
en una posició intermèdia. 

Les prostitutes tenen una veu i, per descomptat, també tenen drets i són part 
imprescindible a l’hora de dissenyar estratègies d’apoderament de les dones i sobretot 
són aliades fermes en la lluita contra el tràfic de dones, nenes i nens amb fins 
d’explotació sexual. 

L’Ajuntament no té competències per regular la prostitució, atorgar drets laborals ni per 
abolir-la, ara bé, el que sí que té és l’obligació i la capacitat de millorar les condicions 
de vida de les persones que l’exerceixen, de respectar les seves decisions, oferir 
alternatives i de lluitar en coordinació amb la resta d’administracions i actors judicials i 
socials contra el tràfic de persones amb fins d’explotació sexual. 

Manifestem el nostre compromís contra el tràfic de persones i a favor de garantir els 
drets de les persones que exerceixen voluntàriament la prostitució. Això no significa 
que la prostitució ens agradi o que no siguem conscients de la influència del sistema 
patriarcal en l’exercici d’aquesta professió, com tantes d’altres, però existeix i, per tant, 
s’ha de tractar obertament i que deixi de ser un tema tabú, rebutjant qualsevol 
criminalització de les persones que sense massa alternatives laborals decideixen 
prostituir-se. Demanem que es garanteixi un marc normatiu municipal per a l’exercici 
del treball sexual voluntari amb l’objectiu d’aconseguir una major protecció i seguretat 
de les persones que realitzen aquesta feina, vetllant per la seva voluntarietat i el ple 
control de les condicions de seguretat i higiene en la seva pràctica. 

Cal augmentar les ajudes a programes específics de formació i inserció per a aquelles 
persones que no volen exercir el treball sexual i que les seves circumstàncies les han 
portat a fer-lo. Calen polítiques de protecció de drets dels i les treballadores del sexe i 
de suport a totes aquelles persones que vulguin sortir de la prostitució. 

Demanem que no s’aprofiti la lluita contra el tràfic i la trata per imposar un model que 
no compta ni amb consens social ni polític ni jurídic ni, especialment, amb el consens 
feminista. 

Per abordar el fenomen de la prostitució en tota la seva complexitat, creiem que és 
imprescindible diferenciar entre explotació sexual o prostitució forçada i prostitució 
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voluntària. L’abordatge de l’explotació sexual recau en la persecució d’un clar delicte 
com és el tràfic i trata, que esdevé la més greu vulneració de drets humans que es 
produeix a casa nostra i que afecta en la seva majoria dones, nenes i nens. La 
prostitució voluntària, la que no s’exerceix sota segrestos, amenaces i coaccions i on 
no intervé el proxenetisme, té altres dimensions que fan diferent les condicions amb 
què s’hi arriba i s’exerceix, que potser no és la majoria, i tot i que és impossible establir 
percentatges reals. Però no treu que calgui fer-ne un reconeixement diferenciat. 

No vull repetir el que ha comentat la regidora sobre Suècia, que va ser un fracàs, s’ha 
demostrat. I continuo dient que els drets socials, la salut, la protecció, les prestacions 
d’atur i jubilació, la cotització, la sortida de l’economia submergida, la seguretat són 
qüestions centrals a resoldre amb urgència. Alhora, defensem la inversió pública en 
programes que abordin les causes del treball sexual i ofereixin drets i alternatives, si 
les volen, a les persones que l’exerceixen per garantir les oportunitats vitals. 

Per tant, estem absolutament d’acord a lluitar contra el tràfic de dones, nenes i nens 
destinats a la prostitució, però, alhora, absolutament en contra d’aquesta moció, ja que 
no va en aquesta línia. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquest és 
un tema, evidentment, delicat perquè barreja realitats que són molt dures i que, 
evidentment, doncs, mereixen la màxima sensibilitat per part dels representants 
polítics que intenten ordenar o regular. En aquest cas, la proposta que ens ve és 
d’eliminar, d’afegir-nos en una xarxa que pretén , doncs, evidentment, un objectiu molt 
noble, que és intentar evitar el tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. 
És obvi que ningú es pot posar en contra, es pot posicionar en contra d’aquest 
objectiu, perquè és un objectiu que crec que compartim tots. 

Però també és veritat que no es pot parlar de prostitució, sinó de prostitucions. I això 
no ho dic jo, sinó que ho diu Clarisa Velocci, de l’associació Genera, en què ella 
mateixa des d’aquesta associació que està, doncs, dedicada a aquest treball sobre la 
prostitució descriu tres realitats –que jo crec que ja han sortit avui en aquest debat– 
que tenen a veure amb les treballadores sexuals que exerceixen lliurement aquesta 
tasca, les persones que es veuen abocades a exercir el treball sexual com una 
estratègia de supervivència i també, evidentment, la realitat que se’ns porta avui que 
és l’explotació sexual. 

Clar, segurament si hi ha tres realitats, calen tres respostes diferents. I, per tant, a la 
primera, la de les treballadores sexuals que ho exerceixen lliurement, el que cal 
segurament és regular i, per tant, dignificar, posar llum en un camp que les mateixes 
treballadores demanen que se’ls reconeguin drets, que puguin tenir drets laborals 
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també, etcètera. I ho demanen des d’associacions i des de la seva mateixa 
autoorganització. 

A la segona de les definicions de les realitats, l’estratègia de supervivència, 
evidentment, aquí cal actuar per tal que cap dona s’hagi de veure obligada…, cap 
dona o cap home s’hagi de veure obligat a fer aquesta tasca en contra de la seva 
voluntat per un tema estrictament, doncs, econòmic, de condicions socials. I, per tant, 
aquí el que faria falta segurament és un abordatge des dels recursos socials. 

I en el tercer cas, que és el que ens ocupa, l’explotació sexual, evidentment, aquí el 
que cal és perseguir-la. I, per tant, no tindríem inconvenient a recolzar aquesta moció 
si no fes aquesta mena de barreja en què, doncs, aborda tota la problemàtica des 
d’una única perspectiva que és l’abolicionisme, i que nosaltres ens sembla que no és 
la pertinent. I, per tant, el sentit del nostre serà l’abstenció. 

Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, evidentment, quan 
parlem de dret, respecte i dignitat a les persones, òbviament, jo crec que no hi ha cap 
grup municipal que no ens hi apuntem, perquè malament aniríem. Per tant, aquí estem 
nosaltres i ens hi apuntem. 

Quan estem parlant… Jo aquesta moció la llegeixo en el cas del tràfic de dones, nenes 
i nens destinades a prostitució, perquè aquí hi ha hagut un debat molt important, i crec 
que s’han dit coses molt encertades sobre la professió de la prostitució. Jo crec que 
aquí hauríem de diferenciar molt bé la gent que exerceix la prostitució perquè l’entén 
com una professió i l’exerceix lliurement i voluntàriament, per tant, hi hauran 
mecanismes que ja s’han aprovat de legislar aquesta feina com altres feines es poden 
legislar, però aquí estem parlant d’una situació molt concreta, que és aquest tràfic 
intolerable, inacceptable de persones, concretament, majoritàriament de dones, nenes 
i nens per exercir involuntàriament, diguem-li, una feina, una tasca que és la 
prostitució, perquè moltes vegades estem parlant…, no, moltes no, sempre estarem 
parlant d’una situació de pobresa extrema i inclús d’invalidesa com a persona perquè 
entren dintre d’un cercle on no poden sortir perquè hi ha la pobresa, la manca de 
formació i la impossibilitat de moure’s, per limitació de possibilitat de moure’s dintre 
d’unes fronteres per manca de passaport, etcètera. Totes situacions de les quals tots 
hem sigut coneixedors, hem sabut i, per tant, no podem…, i hi estic d’acord, no crec 
que ningú dels que estem aquí avui presents acceptem.  

Per tant, aquesta moció entenem que va en aquest sentit, en el sentit d’un pas més, 
que no crec que sigui el definitiu, malauradament, ni molt menys, un pas més per lluitar 
contra aquest tràfic de persones, que els obliguen a fer una tasca, una feina 
involuntàriament. I a més a més, toquem dues vessants importants: per una banda, 
penalitzar amb les eines que tinguem a l’abast, que són les que són, dintre del món 
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municipal per aquesta temàtica que és penalitzar aquella persona que exerceix la 
demanda, el client. Per tant, aquí les eines que tinguem per fer aquest seguiment 
d’aquests clients i poder-los penalitzar, i ens hi apuntem. I per l’altra banda, jo crec que 
molt important, perquè estem parlant d’aquesta gent que tenen unes mancances com 
a persones per manca de llibertat, etcètera, és aquesta possibilitat i el reforç d’eines 
socials per poder-les ubicar dintre de la nostra ciutat, de la nostra societat, i la formació 
imprescindible que necessita qualsevol persona per tal de poder-se’n sortir, formació 
que li permeti inserir-se lliurement en aquell camp del món laboral que ella decideixi de 
forma lliure. I, per tant, el nostre vot serà favorable. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Primer de tot, agrair els grups que 
votaran positivament a la moció. Agrair a la regidora Palau la bona explicació, perquè 
ara volia fer l’aclariment que aquesta moció no va en contra de les dones que volen 
exercir la prostitució voluntàriament i de forma lliure i en condicions d’igualtat de drets. 
Aquesta moció va per les dones que són explotades, que han estat o que són víctimes 
de les màfies de tràfic de persones 

El debat de la prostitució, dins del pensament feminista, doncs, hi ha dues corrents 
d’opinió, i aquí hi ha un debat de profunditat que…, bé, potser no és el lloc on portar-lo 
a terme, sobre les posicions abolicionistes o de reconeixement com a treballadores 
sexuals. No és el lloc, però, bé, aclarim que la moció va per les víctimes del tràfic de 
persones. 

Llavors, contestant a Ciutadans, que deien: «Bé, també hi ha homes que es 
prostitueixen, també hi ha…» Les dades de què disposo el 95 per cent dels clients de 
la prostitució són homes; el 90 per cent de les prostitutes són dones traficades. A 
Espanya cada any entren més de 40.000 dones traficades, el 12 per cent d’aquestes 
són menors, i la majoria d’aquestes són víctimes del tràfic per a la prostitució. Vull dir 
que és un problema majoritari dintre… 

I deixar una reflexió, que si reconeixem la prostitució com un treball qualsevol, hem de 
tenir en compte que estaríem deixant de banda les causes i les raons socials que la 
possibiliten. I, per altra banda, tractaríem els proxenetes d’empresaris. Però, bé, això 
és un tema que s’ha de debatre amb profunditat i que el deixem per a una altra ocasió. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla, 
passem a la votació d’aquesta moció. 

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
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Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Esquerra 
Republicana - Mes, integrat per quatre membres, i Ciutadans, integrat per dos 
membres, i el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, la moció que presenta el Grup Socialista per sumar-se a la Xarxa de 
ciutats lliures del tràfic de dones, nens i nenes destinats a la prostitució. 
 
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, 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 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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. 
 
 
22. Moció que presenta el grup municipal del grup municipal del Partit Popular 
Català, 40 Aniversari Constitució. 
 
S'ha desestimat la proposta següent: 
 
El proper 6 de desembre celebrarem els 40 anys d'un fet realment important de  la 
nostra història, el dia 6 de desembre de 1978, dia en què el poble espanyol va ratificar 
i donar el seu suport a la nostra Constitució. 
Una Constitució fruit de la concòrdia entre espanyols que, amb exemplar 
responsabilitat, sentit constructiu i units per un gran desig de reconciliació, van 
demostrar, amb aquesta ratificació, la ferma voluntat de voler viure en democràcia. 

Una Constitució que en el seu article 1 proclama el principi fonamental del nostre 
sistema de convivència política en afirmar que "Espanya es constitueix en un Estat 
social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament 
jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític", és a dir, una norma que 
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va recuperar per al poble espanyol la sobirania nacional i ens va retornar la llibertat 
des del reconeixement a la diversitat dels nostres orígens, cultures, llengües i territoris. 

L'etapa viscuda en el nostre país fins arribar a aquell 6 de desembre de 1978 cal tenir-
la present també i és d'admirar donat que l'ampli consens aconseguit entre les forces 
polítiques de l'època, tan diferents i dispars entre sí en els seus plantejaments 
ideològics previs, són el millor exemple i la millor mostra de la gran generositat de tots 
en ares d'aconseguir l'acord, defensar el bé comú i superar  els enfrontaments del 
passat. 

Avui, 40 anys després, aquells esdeveniments i la maduresa democràtica demostrada 
mereixen el reconeixement de les institucions, també d'aquest Ajuntament, mitjançant 
l'organització, l'impuls i la promoció d'un acte d'homenatge a aquesta norma i a tots 
aquells que la varen fer possible i que permeti als gironins celebrar aquella data 
històrica del 1978 i transmetre a les generacions futures aquell esperit d'acord i 
consens. 

Amb aquesta celebració volem posar de manifest la importància de la mateixa i 
reivindicar el text constitucional com a instrument essencial per seguir garantint els 
drets i les llibertats de tots els espanyols i seguir progressant en tots els àmbits. 

Avui gaudim d'una de les democràcies més pròsperes i consolidades del nostre 
entorn, i això és gràcies a la nostra Carta Magna malgrat alguns ho neguin i vulguin 
liquidar-la totalment. La Constitució ens representa i ens aplega a tots, és punt de 
trobada, d'acord, de consens i d'unió. 

És per això que el proper 6 de desembre volem  que a la nostra ciutat se celebri  el 
40è aniversari de la Constitució com correspon, amb un acte institucional organitzat 
per aquest Ajuntament i obert a tota la ciutadana. Un acte per explicar  i donar a 
conèixer que el text constitucional és el millor exemple de generositat, maduresa i 
responsabilitat que tenim, una lliçó de convivència que ens va permetre aconseguir la 
democràcia i la llibertat que és el que representa i és la Constitució Espanyola. 

Per tot l'exposat el grup municipal del Partit Popular Català proposa al Ple d'aquest 
Ajuntament l'adopció dels següent ACORD: 

Instar l'equip de Govern de l'Ajuntament de Girona a impulsar, convocar i organitzar, el 
proper dia 6 de desembre de 2018, un acte institucional, obert a tota la ciutadania, 
d'homenatge a la Constitució Espanyola i a tots aquells que la varen fer possible en el 
marc del seu 40è aniversari, amb l'objectiu de traslladar i transmetre a les generacions 
futures l'esperit d'acord, consens, concòrdia i convivència que aquesta representa. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a la moció número 
22. En aquest cas és del Partit Popular Català i la senyora Veray té la paraula. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
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l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. La moció que avui 
presentem des del Grup Municipal del Partit Popular Català a l’Ajuntament de Girona 
el que demana al cap i a la fi és tornar a una normalitat que creiem que no s’hauria 
d’haver trencat.  
I m’explicaré. Fins a l’any 2011 aquest Ajuntament havia celebrat amb tota la 
normalitat del món l’acte del dia de la Constitució. S’havia fet sempre un acte auster, 
però de simbologia i de càrrega important, que era commemorar el dia de la 
Constitució. Això l’any 2011, amb el canvi Govern a la ciutat, el senyor Puigdemont va 
decidir unilateralment, malgrat des del meu grup municipal li vam demanar que no ho 
fes i any rere any li vam estar recordant que, si us plau, el recuperés, va decidir que 
aquest Ajuntament com a institució deixava de commemorar el dia de la ratificació de 
la Constitució espanyola per part de tots els espanyols, i vull recordar que amb un 
suport de més del 90 per cent dels catalans i les catalanes. 

Per tant, com deia, aquesta moció el que vol és recuperar aquesta normalitat i fer-ho, a 
més, també en el marc que aquest any, el 6 de desembre d’enguany, farà quaranta 
anys de la ratificació d’aquesta Constitució espanyola que ens representa i ens aplega 
a tots, que és punt de trobada d’acord, de consens i d’unió i unitat. 

I malgrat vostè vagi fent que no amb el cap, senyora alcaldessa, crec que després 
poden discrepar sobre si a vostès els agrada més la Constitució tal com està ara i la 
volen reformar o no. Aquest és un debat que podem tenir, però que si s’hi fixen jo no 
l’he posat ni tan sols a l’exposició de motius de la moció, perquè del que es tracta és 
de commemorar i de tenir un reconeixement i un homenatge no tan sols a la norma en 
si, sinó també a tots aquells que la van fer possible. I posar de manifest que les 
persones que van fer possible aquesta Constitució, que va ser fruit de la concòrdia 
entre espanyols i va ser un exemple molt clar de responsabilitat i de sentit constructiu i 
de ganes de reconciliació, possiblement avui més que mai, en el moment actual que 
estem vivint, faci falta recordar-ho amb més intensitat. 

En aquell moment, persones que representaven ideologies molt, molt diferents, amb 
maneres de veure les coses molt oposades i fins i tot en algun moment contradictòries 
entre elles, van ser capaces de posar sobre la taula el bé comú, de posar sobre la 
taula el camí de la reconciliació i arribar a un consens i un acord. Això crec que no es 
pot oblidar. I, per tant, com deia, el que demanem és que les institucions i, per tant, 
també aquest Ajuntament facin un reconeixement a la importància d’allò que es va 
aconseguir el 6 de desembre de l’any 78 i tot el camí recorregut fins al dia en què es 
va portar a ratificació la Constitució espanyola, i que reivindiquem aquesta norma com 
a instrument essencial per seguir garantint els drets i les llibertats de tots nosaltres. 

Si avui vivim en democràcia és gràcies a la Constitució que tenim; si avui els 
espanyols gaudeixen de democràcia és perquè fa quaranta anys totes les persones 
que van formar part del grup redactor d’aquella norma van ser capaces de deixar la 
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ideologia a un costat i posar sobre la taula el bé comú, cosa que també seria d’agrair 
que a dia d’avui es fes per part de les opcions polítiques independentistes. 

Per tant, si un es considera demòcrata, no pot negar-se que aquest Ajuntament 
commemori i celebri els quaranta anys de la Constitució espanyola; si un s’omple la 
boca cada dia de democràcia, no pot negar que la ciutadania gironina, aquells que 
vulguin, perquè són lliures d’assistir o no assistir a un acte obert a la ciutadania, puguin 
celebrar, puguin commemorar i puguin recordar la norma que ens garanteix la 
democràcia i la llibertat i que ens representa a tots i cada un de nosaltres. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. A ningú no se’ns escapa i no 
és nou si dic que a Girona estem vivint uns mesos, doncs, que no són còmodes ni 
fàcils i on s’ha arribat a moments de tensió i de fricció que no s’hagués esperat fa uns 
anys. I, a més a més, avui ningú pot dir que estigui conforme al cent per cent amb les 
coses que passen a la ciutat. 

Donem per bo el text constitucional o no, tots els que avui estem aquí, o en alguns 
casos els nostres progenitors, segur que fa quaranta anys, doncs, vivien aquells 
moments amb il·lusió i amb esperança, i així va quedar demostrat quan el text va 
constitucional es va ratificar pel 90 per cent dels gironins. Aquells moments d’il·lusió, 
moments d’unió, moments d’esperança, jo crec que mereixen un reconeixement per 
part de tots. El text que fa quaranta anys va generar tant de consens crec que ha de 
ser recordat, doncs, per les seves virtuts i hem de treballar per la millora de tot allò que 
avui potser no està actualitzat.  

Jo crec sincerament que la millora de la Constitució és possible i és real. I recordant, 
doncs, l’esperit de transició, és amb la reivindicació de la Constitució quan millor 
podem retrobar punts de consens per preparar precisament aquesta millora que ens 
faci retornar a tots aquells punts de trobada necessaris per a l’equilibri de la 
convivència, que jo crec que, a més a més, és un objectiu comú.  

El proper 6 de desembre és l’aniversari número quaranta de la Constitució, i molts 
gironins saben què va costar arribar a aquell punt: el text de consens, el text d’unitat, 
de preparació d’un futur que vist quaranta anys més tard va suposar un avenç 
espectacular de la societat, també un avenç en la política i un avenç en l’economia. 
Però això no va arribar sol, no va arribar, òbviament, per generació espontània; jo crec 
que per arribar a tenir el nostre text moltes gironins i moltes gironines van patir molt 
tant en la guerra com en el període posterior. També en homenatge a ells, des de 
Ciutadans reivindiquem la celebració d’allò que ens va costar tant d’aconseguir. 

Gràcies. 



148 
 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Moltes gràcies. Senyora Veray, nosaltres 
votarem a favor, però jo sí que vull dir: commemorar la Constitució, sí; reformar-la, 
també. 

I, de fet, ja ens ho ha recordat, que l’any 2011 el subdelegat del Govern a Girona, el 
senyor Francesc Francisco, en l’acte institucional de celebració de la Constitució a la 
Subdelegació del Govern es va referir a la carta magna com un text obert que ha de 
ser actualitzat i adequat a cada època, on es valora l’esperit de tenir proclamats i 
garantits drets fonamentals i llibertats públiques. Però també es va lamentar, com ens 
ha recordat la senyora Veray, que l’equip de govern de l’Ajuntament de Girona 
d’aleshores va deixar de fer a l’Ajuntament un acte unitari, cívic, institucional, que era 
una tradició gironina mantinguda durant trenta-dos anys ininterromputs fins aleshores. 

Com s’ha recordat, la Constitució del 78 compleix quaranta anys, és una llei 
fonamental on es parla de drets i obligacions de la ciutadania. És un text polític 
democràtic que pot ser perfeccionat per aconseguir més igualtat i més benestar de les 
persones. 

Volem reformar o creiem que s’ha de reformar la Constitució per definir una 
convivència viable. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, sentint algunes intervencions, un 
es pregunta si algunes portaveus van assistir a les classes d’història a l’institut o del 
col·legi on anessin, perquè saben per què no hi havia democràcia l’any 1977? Ho 
saben? Perquè aquells que van fundar Alianza Popular y el Partido Popular havien 
comès un cop d’estat l’any 1936 contra la democràcia republicana establerta a través 
de les urnes. 

Això és el que fan sempre vostès, quan a les urnes, ja sigui el 36 o l’1 d’octubre, no es 
vota en la línia del que vostès defensen, agafen la via del cop d’estat. Per tant, no 
vingui ara a donar lliçons de democràcia vostè quan el seu partit és l’hereu…, hereu 
perquè el van fundar set ministres del franquisme a l’Estat espanyol. No vingui a donar 
lliçons. 

I de quina normalitat parla vostè, senyora Veray? De quina normalitat parla quan avui 
tenim presos polítics en aquest país? Tenim presos polítics. És aquesta la normalitat 
de la qual vostè parla, la normalitat en què s’impedeixen referèndums, s’empresona 
gent per organitzar referèndums, s’envia la policia a picar la gent que vol votar? És 
aquesta la normalitat de la Constitució espanyola? Si és aquesta la normalitat, a mi 
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particularment i al Grup de la CUP ni li interessa ni li interessarà commemorar un text 
que empara tot aquest seguit d’accions de les quals li estava parlant. 

La Constitució espanyola, que va ser un text que es va redactar per exministres 
franquistes també, amb els militars a la sala del costat, amb armes, amenaçant la 
població d’un nou alçament militar si no s’incloïen certs temes, és això el que hem de 
commemorar? És aquest text, aquestes pràctiques, les pràctiques que han permès 
que hi hagués el GAL, que hi haguessin presos polítics, com he dit, que fos avui en dia 
una presó de pobles, en què els pobles no poden expressar allò que volen, i que, a 
més, només es canvia per garantir els interessos de la banca i del capital, com va 
passar a finals de la dècada passada? És això el que ens demana que commemorem? 
Perquè això és la Constitució espanyola també, senyora Veray. I vostè de tot això no 
en parla. 

Nosaltres el que ens agradaria és que commemoréssim més i millor el que realment va 
portar un altre cop la democràcia en aquest país, que no va ser que uns quants homes 
–per cert, homes, cap dona– escrivissin un text tancats amb els militars al costat; va 
ser que centenars de milers de persones s’organitzessin als carrers, a les fàbriques i a 
les universitats per fer caure un règim totalitari, el qual vostès encara han estat 
incapaços de condemnar. I que, de fet, es posen les mans al cap quan un govern 
intenta treure un general Franco del Valle de los Caídos. 

I acabo, sap qui era Pere Quart? Pere Quart era un poeta i assagista català que es va 
haver d’exiliar i que va fer un poema conegut que era Corrandes d’exili, i molts altres, i 
sap què li va dir Pere Quart a Feliu Formosa, un altre Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes després que s’aprovés la Constitució espanyola? «Ja veureu el que us 
espera als que us quedeu aquí.» Realment i malauradament, Pere Quart tenia massa 
raó. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
nosaltres no hi donarem suport. I, de fet, se’ns fa una miqueta estrany, quasi que 
podria semblar una broma el text, sinó una burla quasi que vostè ens demani que 
l’Ajuntament homenatgi la Constitució espanyola com si no hagués passat res. I que 
vostè vulgui que celebrem els quaranta anys d’una constitució que no només no 
serveix per afrontar els actuals problemes socials ni les exigències d’emancipació 
democràtica que una gran part de la població catalana tenim, sinó que, a més a més, 
quan l’Estat utilitza la força contra les persones que volen anar a votar pacíficament, 
doncs, s’apel·li a la Constitució i sota aquesta Constitució, s’exerceixi la violència 
contra tots nosaltres. 

I jo no sé vostè en quin any s’ha quedat, però la veritat és que ara com ara per la 
majoria de catalans la Constitució no té validesa per donar respostes a totes les 
preguntes que tenim aquí a Catalunya i també a Espanya. I vostè diu: «És que 
aquesta Constitució va ser votada per molta gent.» Va ser votada per molta gent, però 
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enquestes recents diuen que si ara s’hagués de votar la Constitució, només un 27,8 
per cent dels catalans hi votaria a favor. Perquè la veritat és que la Constitució ara per 
ara és un mur contra el procés i contra el dret a decidir que volem tants catalans, 
començant per l’article 2, que parla de la indissoluble unitat d’Espanya, fins a l’article 
155, evidentment, que se’ns ha aplicat i se’ns ha suspès l’autonomia, i passant per 
l’article 8, que fa molta por perquè diu que la missió de les forces armades és defensar 
la integritat territorial. 

I pel que fa al text de la seva moció, jo l’he trobat que era d’antologia. Cita l’article 1 de 
la carta magna diu que Espanya es constitueix en un estat social i democràtic de dret 
que propugna valors com la llibertat, la justícia, la igualtat i la pluralitat política. I, és 
clar, no tenim llibertat perquè tenim presos polítics i perquè tenim exiliats, i la justícia fa 
aigües per tots costats: procés a part, Altsasu, les hipoteques, etcètera. Podríem posar 
mil exemples. 

I una altra perla que hi ha en el text que sembla…, bé, allò com un conte de fades que 
vostè ha llegit és quan diu que gaudim d’una de les democràcies més properes i 
consolidades gràcies a la carta magna que ens representa i aplega, i diu que és punt 
de trobada, d’acord, de consens i d’unió. Jo em guardaré aquest text de la moció per si 
algun dia em pot servir per posar-lo com a exemple del que és un text ple de cinisme.  

Gràcies.  

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Evidentment, el nostre 
grup no hi donarem suport i ratifiquem les decisions preses per l’anterior equip de 
govern en el moment de decidir no commemorar o no fer cap mena de celebració, 
sigui més modesta o menys modesta, per commemorar la Constitució espanyola. 

Tothom fa referència a la Constitució espanyola actual, però a mi…, només una 
pinzellada molt ràpida: la tradició d’aquest heterodox i estrany concepte que es diu 
Espanya té dos-cents anys només de tradició constitucional. D’aquests dos-cents anys 
de tradició constitucional, la Constitució que ha durat més ha durat quaranta-vuit anys i 
hi ha hagut vuit constitucions, si considerem l’Estatut de Baiona i l’Estatut Reial com a 
part integrant d’aquest concepte de constitucional. 

El més curiós d’aquesta història és que només s’han mantingut en el temps les 
constitucions on apareix la figura del rei; les que han estat progressistes, republicanes 
han durat i les han fet abolir a base de les armes i de la imposició.  

La Constitució, senyora Veray, ens sap molt de greu dir-li-ho –ja sé que estan molt 
donats, tant Ciutadans com el Partit Popular, a parlar dels símbols i quan veuen que 
una persona es moca amb una bandera s’escandalitzen i aquestes coses–, escolti, la 
Constitució no és, i li ho dic amb tota la sinceritat, en si un instrument, sinó que és una 
finalitat de preservar uns determinats drets. I pretendre entendre-la com un pur 
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instrument bàsic de configuració d’un estat és igual com aquell que protesta perquè un 
es moca a la bandera o fins i tot la crema. No arribarà a ser Espanya mai un estat real 
si no abandona la idea que es pot cremar una bandera, es pot mocar un amb aquesta 
bandera i pot algú anar en contra d’aquesta Constitució. Només així es creix. Sabent 
que el més important és la societat que hi ha al darrere i els valors que aquesta 
societat defensa, que parteixen de la base de la llibertat d’expressió, llibertat d’opinió i 
la igualtat. 

I commemorar un text que es va crear, com es diu el senyor Lluc Salellas, amb els 
militars al costat i que pretén trencar un principi bàsic de la Revolució Francesa, que 
era la divisió dels poders… Perquè, li ho recordo, el Consell del Poder Judicial i el 
Tribunal Suprem l’elegeixen els partits polítics majoritaris que hi ha al Congrés dels 
Diputats. Fins que això no canviï, fins que no es doti aquest país que es diu Espanya 
de la llibertat suficient per entendre que hi ha disparitat d’opinions, evidentment, no 
podem commemorar absolutament res. 

No parlaré, evidentment, de les desigualtats que hi ha pròpiament a la mateixa 
Constitució, però jo partiria d’un altre article que per mi i per aquest grup, crec que 
parlo en nom de tots, representa ja una esquinçada del principi d’igualtat: parlar de 
monarquia parlamentària. Fins que no tots els homes siguin iguals, evidentment, no hi 
haurà mai llibertat ni igualtat a defensar. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Veray, 
si vol fer alguna reflexió… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies. Miri, començaré per al final, jo soc 
monàrquica i ho seguiré defensant, però no crec que aquest sigui el debat; crec que ja 
l’hem tingut i també saben el que n’opino. 

Miri, els que no respecten la disparitat d’opinions ni el pluralisme son uns altres (...) 
que volen imposar a tots els catalans el seu pensament, el seu pensament únic; per 
tant, sincerament, cinisme, sí, senyora Maria Mercè Roca, i tant, però en aquest cas 
del portaveu de Convergència i Unió i de vostè mateixa. Perquè i tant que ha passat 
alguna cosa: vostès fa un any van intentar fer un cop d’estat –vostès fa un any van 
intentar fer un cop d’estat. I tant que han passat coses. 

I vostè ho ha dit, i hi estic d’acord, i li agafo la frase: «la Constitució és un mur contra el 
procés», i tant, i gràcies, i gràcies que aquells que no som independentistes, que ens 
sentim catalans i espanyols i europeus amb tot l’orgull, tenim la Constitució perquè ens 
defensi, perquè ens protegeixi d’aquells com vostès que ens volen liquidar, que ens 
volen fer desaparèixer i que ens volen imposar el seu pensament. Per tant, i tant que 
és un mur contra el procés, perquè el procés és un intent de cop d’estat. I ja ho van 
intentar fa un any i ja els va quedar clar que no se’n sortiran i que la Constitució hi és 
per aplicar-la i que la Constitució hi és per respectar-la.  
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I es pot treballar per canviar-la, i tant, hi estic totalment d’acord, senyor Rodríguez, i ho 
he dit fins i tot a la meva intervenció: no és un debat sobre si s’ha de reformar o no la 
Constitució, aquí cadascú opinarà el que opini, els nostres partits polítics allà on ho 
han de debatre ho debatran. El que està clar és que el text que tenim és fruit d’un 
esforç molt gran de moltes persones, d’un esforç molt gran de molta gent d’ideologies 
molt dispars que van posar per davant de tot la reconciliació, una paraula que m’ha 
quedat clar amb les intervencions dels tres partits independentistes, vostès ni 
contemplen ni valoren ni volen, només volen trencament, només volen confrontació i 
només volen acontentar –i m’ha quedat clar– els antisistema, que és el més normal del 
món que no creguin en cap norma. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es desestima, per tant, amb els 
vots en contra del grup municipal Convergència i Unió, integrat per nou membres, 
Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre membres, i CUP - Crida per Girona, 
integrat per quatre membres, i els vots a favor dels grups municipals Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat per dos 
membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció que presenta el Grup 
Municipal del Partit Popular Català en relació amb el quaranta aniversari de la 
Constitució. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és desestimada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots en contra: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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. 
Vots a favor: 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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23. Moció que presenta el grup municipal de ERC-MES per reclamar un Pla de 
gestió del risc de l'arbrat. 

La presència d'arbres en zones urbanes és sens dubte una aportació beneficiosa per a 
la qualitat ambiental de la ciutat i de vida de les persones. Ara bé, les especials 
condicions en què aquests arbres han de créixer –alts índex de contaminació, sòl poc 
desenvolupat, poca zona d'irrigació i altres– fan que puguin provocar-se alteracions en 
aquesta estructura viva que és l'arbre, i que aquestes disminueixin significativament la 
contribució d'aquest a la millora del medi ambient urbà, convertint-se fins i tot en un 
factor negatiu en les condicions de vida del ciutadà. 

Un d'aquests factor negatius és la caiguda de branques o del mateix arbre. Tot i que la 
probabilitat de caiguda d'aquests elements arbrats no és sempre previsible, cal 
emprendre accions per tal de minimitzar els efectes negatius d'aquest fenomen. En els 
darrers anys, a més, s'han produït a la ciutat fenòmens intensos com fortes ventades, 
pluges intenses o pedregades, que han originat alguns accidents en zones arbrades. 

De fet, en els darrers dos anys s'han produït a Girona alguns d'aquests  accidents, 
com la caiguda d'arbres al Jardí de la Infància, a l'Avinguda Pericot, a la Pujada de les 
Pedreres, entre altres. En aquest darrer cas, el de la Pujada Pedreres, va caure un pi 
sencer sobre la vorera. Afortunadament, en cap cas es va produir cap víctima. 

Algunes ciutats ja han començat des de fa anys a treballar el tema. Així, l'ajuntament 
de Barcelona va iniciar ja fa més de deu anys l'establiment d'un Pla de Control del Risc 
de l'Arbrat per tal gestionar el patrimoni arbori en el temps i per prendre les mesures 
adequades per evitar perills a la ciutadania. De fet, a Girona també tenim un Pla 
similar però que es limita únicament a la Devesa, que té l'objecte de detectar i corregir 
la problemàtica que afecta als  plataners  del parc. 

La idea, doncs, és ben simple: no podem evitar tots els accidents associats als arbres 
però sí que hem d'evitar els accidents previsibles i la nostra  responsabilitat passa per 
portar el "control degut" del patrimoni arbori que gestionem. Per tant, cal disposar d'un 
protocol de treball que garanteixi la gestió adequada dels exemplars arboris i que porti 
un registre sistemàtic de totes les observacions. 

Aquest Pla de Control del Risc de l'Arbrat caldria que establís un mètode de control, 
que inclouria la creació de fitxes de treball o la formació en anàlisi visual de l'arbrat per 
als tècnics de jardineria, entre altres punts. Per tant, l'actiu principal serien els propis 
treballadors municipals de parcs i jardins, que tindrien un paper fonamental. La finalitat 
del control visual és disminuir al mínim possible el nivell de risc de l'arbrat, és a dir, la 
probabilitat de produir-se danys a persones o béns per la fractura i caiguda de 
branques o arbres i la seva magnitud. 

Per conseqüència demanem: 
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1. Que es creï un Pla de Control del Risc de l'Arbrat,  com a mètode de previsió  de 
possibles accidents relacionats amb la caiguda de branques o arbres  en zones 
urbanes. 

2. Que aquest Pla contempli la detecció de situacions previsibles, la valoració de  la 
probabilitat de produir danys i la seva magnitud i establir les actuacions més idònies en 
les zones arbrades. 

3. Que el Pla també contempli la formació dels treballadors municipals de la brigada de 
jardineria en el anàlisi visual de l'arbrat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem, doncs, a la moció que 
porta per número 23. En aquest cas és d’Esquerra - Mes sobre un pla de gestió del 
risc de l’arbrat. I la substanciarà el senyor Albertí. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, ho dèiem a la 
part explicativa de la moció, la presència dels arbres en les zones urbanes és sense 
cap mena de dubte una aportació beneficiosa no únicament per a la qualitat ambiental, 
sinó per a la qualitat de vida de les persones. La seva presència permet zones 
d’ombra en les èpoques més caloroses de l’any i un bon maco espectacle visual a la 
tardor, tot i la problemàtica que genera la caiguda de les fulles, com bé deu saber el 
regidor Berloso. 
Però les especials condicions de vida d’aquests arbres, com alt índex de contaminació, 
sòl poc desenvolupat, zones de poca irrigació i altres, combinat amb una successió 
cada cop més habitual de fenòmens climàtics intensos, com fortes ventades, pluges 
intenses o pedregades, de ben segur com a conseqüència del canvi climàtic, 
provoquen efectes negatius, com la caiguda de branques o del mateix arbre. 

I tot i que la probabilitat de caiguda d’aquests elements arbrat no és sempre previsible, 
cal emprendre accions per tal de minimitzar els efectes negatius que pugui suposar 
aquest fenomen. I, de fet, en els dos últims anys, s’han produït a Girona alguns 
d’aquests fenòmens, alguns d’aquests accidents. S’han comptabilitzat accidents al 
Jardí d’Infància, a l’avinguda Pericot, a Montjuïc, a la Devesa i , darrerament i arran 
d’aquesta caiguda va ser quan vàrem començar a pensar en la possibilitat o la 
necessitat d’aquesta moció, a les Pedreres, on va caure a les tres de la tarda tot un pi 
i, afortunadament, no va causar cap dany personal, que això és l’important. 

I si bé el nostre Ajuntament fa aquesta tasca, i ho reconec, s’està fent aquesta tasca, i 
especialment i molt especialment al parc de la Devesa, el que demanem en aquesta 
moció és l’establiment d’un pla de control del risc d’arbrat, tal com tenen altres 
ajuntaments com, per exemple, el de Barcelona. Quan vaig estar pensant en la moció 
per redactar-la, vaig veure que l’Ajuntament de Barcelona, com deia, té un pla de 
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prevenció del risc de caiguda d’elements arbrats que el que intenta –com deia abans–
és evitar o minimitzar la possibilitat d’accidents deguts a la caiguda d’aquests elements 
biològics. 

Aquest pla de control del risc d’arbrat, caldrà que estableixi un mètode de control que 
inclogui –jo crec que seria una bona mesura– la creació de fitxes de treball, la formació 
i l’anàlisi visual de l’arbrat per part dels tècnics mateixos de l’Ajuntament, és a dir, que 
el cost del pla és pràcticament nul, solament és la formació dels treballadors actuals de 
la brigada de jardineria perquè detectin alguns paràmetres com els que es detecten, 
per exemple –com els deia– en el pla que té l’Ajuntament de Barcelona, que ho fan 
així, és a dir, és un control visual de l’arbrat. 

I en conseqüència, per tant, el que demanem és senzillament la creació d’aquest pla 
de control de risc d’arbrat com a mètode de prevenció i de previsió de possibles 
accidents relacionats amb la caiguda de branques o arbres a les zones urbanes; que 
aquest pla contempli la detecció de situacions previsibles, la valoració, la probabilitat 
que es produeixin danys i la seva magnitud, i establir les actuacions més idònies a les 
zones arbrades, i que el pla també contempli la formació dels treballadors municipals 
de la brigada de jardineria en l’anàlisi visual de l’arbrat, tal com els esmentava abans. 

Moltes 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 la moció, subscrivim el que s’explica i la intervenció del senyor Alberti també. 
Efectivament, hem patit algun accident en aquests termes de caiguda d’arbre a la 
ciutat de Girona; per tant, que hi hagi un pla de control del risc no està de més. Jo crec 
que cap de nosaltres vol portar sobre les seves espatlles o a la consciència no haver 
volgut aquest pla i que després caigui un arbre i faci mal a algú. 

Per tant, de fet, són coses, senyor Albertí, que jo crec que ja haurien d’estar en marxa i 
que haurien de sortir del mateix equip de govern. Estic convençuda que ells són els 
primers interessats que no volen que en aquesta ciutat hi hagi un accident. Per tant, 
nosaltres hi donarem suport. 

I també he de dir, efectivament, això, que ens sorprèn una mica que arran dels 
incidents que vam patir –i vostè ha fet referència a la caiguda del pi de les Pedreres–, 
des de l’equip de govern no s’hagi posat ja en funcionament algun mecanisme que ens 
permeti poder tenir present si hi ha algun arbre que estigui malalt o hi ha algun arbre 
en risc de poder caure. Perquè, com he dit, jo crec que la seguretat de les persones és 
una prioritat per a tots els que estem aquí asseguts. Per tant, si no s’ha fet, s’ha de fer. 
La moció és el que demana, té el nostre suport. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Sí, gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, 
desearle al regidor señor Alcalá una pronta recuperación. 

El señor Albertí nos ha explicado muy bien su moción. Los casos de fuertes vientos y 
lluvias de los últimos años han provocado, como la moción indica y bien ha explicado 
el regidor Pere Albertí, caída de ramas y de árboles. Por suerte, no se han dado casos 
como se dio en Madrid en el parque del Retiro, en el mes de marzo. Pero tenemos que 
evitar en la medida de lo posible el más mínimo riesgo. 

El análisis de los árboles, el estado del suelo o las raíces son aspectos que se tienen 
que hacer con regularidad, pues no siempre un estudio del árbol es suficiente. ¿Qué 
pasó en el caso del retiro? Un árbol revisado aquella misma semana se cayó porque 
literalmente, según indica el informe municipal, a consecuencia del viento y la tierra 
mojada se descompensó el peso y cayó. Es decir, que no solamente que el árbol esté 
sano, sino todo lo que forma parte del elemento de sujeción y condiciones 
climatológicas extremas puedan causar. 

Nuestro grupo, naturalmente, votará a favor de esta moción, puesto que supone una 
capacitación adicional del personal profesional del área y la mejora del proceso de 
análisis, detección y resolución de incidencias para evitar cualquier daño que se podría 
ocasionar en caso de caídas de ramas o árboles. 

Muchas gracias, y nuestro voto será favorable. Gracias. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. Només per dir que nosaltres 
votarem a favor d’aquesta moció també. Creiem que és positiu i necessari tenir aquest 
pla de gestió del risc de l’arbrat, com bé ha explicat el regidor Albertí, mirar de 
controlar l’estat dels arbres, la salut i prevenir dels accidents abans que ocorrin, actuar 
abans que hi hagi una caiguda o un trencament d’alguna branca, etcètera. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, des del Grup Municipal de la 
CUP - Crida per Girona, absolutament d’acord amb la moció que plantegen. 
Evidentment, hi votarem a favor. Però també m’agradaria dir-los que suposo que 
llavors el Govern –no sé quin regidor–, ho explicarà millor, però jo entenc que aquí ja 
hi ha una mica de feina feta. De fet, nosaltres personalment hem assistit a diverses 
reunions –que agraïm que utilitzin aquesta dinàmica informativa amb els grups 
municipals de l’oposició, no sempre hi és i, per tant, en aquest cas sí que val la pena 
agrair-ho– en les quals se’ns ha explicat, doncs, que s’està fent un pla d’arbrat, que 
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entenc que és una bona base per fer aquest pla de risc. Per tant, em sap greu que a la 
moció no se’n faci esment, perquè realment és una feina que jo crec que és 
complementària. 

És cert que el que vostè planteja és un pla de risc, que és un element més que se 
centra en el risc de caiguda, mentre que el pla d’arbrat, doncs, abastava, diguéssim, 
altres elements: temes de malalties, però també el tema d’espècies invasores o altres 
elements que podríem condicionar al fet de com s’han de cuidar o què s’ha de fer amb 
els arbres que tenim, o quins arbres s’han de plantar. 

En qualsevol cas, entenem que, per tant, el que cal és avançar en la feina que ja s’ha 
anat fent i sobretot introduir aquest element de risc de caiguda, que realment és 
important i cal tenir en compte.  

I sí que m’ha agradat, doncs, que incorporés la idea també del canvi climàtic, perquè 
realment val la pena que hi anem insistint i anem permanentment dient que darrera 
d’aquests fenòmens meteorològics és evident que hi ha l’element del canvi climàtic. I, 
per tant, cal també seguir avançant en mesures de prevenció, o ja no en diuen de 
prevenció, en diuen de mitigació, perquè és evident que aquest canvi climàtic, doncs, 
ja no el podem revertir, sinó, com a mínim, mitigar per evitar que aquests fenòmens 
vagin a més i, per tant, aquest risc cada vegada sigui menys controlable. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU). Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Anunciar que 
nosaltres també votarem favorablement a la moció. Però permetin-me afegir, informar i 
recordar que els esforços d’aquest darrer any han estat encaminats a detectar aquells 
arbres amb major risc, bé pel seu estat de senescència, de ferides o podridures 
importants o perquè estaven morts. 

S’han identificat –i s’ha anunciat, no ho dic avui, sinó ja en mesos anteriors ja ho 
vàrem dir– prop de quatre-cents arbres que estaven malalts, dels quals una gran 
majoria d’aquests ja han estat tallats i la major part d’ells han estat inclosos…, ja se 
n’han replantat i han estat inclosos en la plantació d’arbrat d’aquest hivern per ser 
substituïts per exemplars joves i sans. 

Malgrat tot, els serveis tècnics estan elaborant una aplicatiu propi que permeti detectar 
incidències en l’arbrat i registrar-les. A partir d’aquestes incidències, s’estableixen un 
seguit de mesures i adoptar un calendari per realitzar-les. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies. Agrair a tots els grups el suport a 
aquesta moció. I, evidentment, senyor Berloso, reconèixer que sé que s’està fent una 
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bona feina. Per exemple, vaig assistir fa poc a la Rambla mateix que es va fer una tala 
d’arbres perquè estaven malmesos. També recordo que al Jardí de la Infància li vàrem 
comunicar i també es va actuar. 

Però, jo penso que en qüestions d’aquestes de prevenció com més coses…, mai 
farem poc, qualsevol cosa que fem a més a més, crec que ha de ser benvinguda. Per 
tant, li agraeixo la receptivitat de la moció. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, 
doncs, a la votació d’aquesta moció. Tenim a tothom? Sí. 

Vots a favor de la moció? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Mes per 
reclamar un pla de gestió del risc de l’arbrat. 
 
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, 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. 
 
 

24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per a la 
millora de la seguretat de les dones davant l'amenaça de les agressions 
masclistes. 

Durant el 2017 des del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de Girona es 
van atendre un total de 225 dones i l'Enquesta de Violència Masclista  a Catalunya ens 
mostra que una de cada 4 dones han patit algun fet especialment greu al llarg de la 
seva vida. Bona part de les agressions masclistes són exercides per parelles o 



159 
 

exparelles sexoafectives (cal recordar que el nombre de dones assassinades per 
violència masclista, en l'àmbit de la parella, durant l'any 2017 va ser de 8, i ja en 
portem 6 aquest 2018), però segons aquesta enquesta un 71% de les dones que han 
patit algun tipus d'agressió per part de no parelles, afirma que l'agressor era 
desconegut. En un 21% dels casos l'agressió es va produir en un espai d'oci, en un 
18% en l'espai públic i un 17% en el transport públic. I com a conseqüència de 
l'agressió, un 44% de les dones procuren no sortir soles, un 22% tenen més por a 
sortir, un 22% ha fet canvis en les seves activitats habituals i un 15% porta algun 
objecte per defensar-se. Són dades que fan feredat i que ens mostren la pressió que 
suposa per les dones viure en una societat patriarcal com la nostra i com això ho 
condiciona tot, també la nostra manera de moure'ns per la ciutat. 

Les agressions per violència masclista no són problemes individuals, sinó que  són el 
resultat de l'estructura patriarcal en la que vivim i, com a tal, són un problema 
col·lectiu. Cal trencar amb la normalització que empara i invisibilitza la violència de 
gènere i és imprescindible el compromís de les administracions públiques per eradicar-
la. Les campanyes de prevenció i sensibilització són necessàries i útils si es doten de 
prou recursos econòmics, però cal anar un pas més enllà. 

És per això que ara fa prop d'un any des de la CUP-Crida per Girona vam organitzar 
un recorregut per diversos espais de Girona durant el qual vam voler sentir, conèixer i 
reflexionar sobre la percepció de seguretat que teníem quan caminàvem per la nostra 
ciutat. El recorregut ens va permetre compartir sensacions i experiències i també 
apuntar idees i propostes per millorar la nostra percepció de seguretat a l'hora de 
moure'ns per la ciutat. Una de les  mesures que ja fa un temps s'està implantant a 
diversos municipis i que facilita reduir la inseguretat de les dones que es mouen per la 
ciutat, especialment a la nit, consisteix en permetre que les dones que ho sol·licitin 
puguin baixar del bus en un punt intermedi entre dues parades oficials, si això 
possibilita una reducció de  la distància de carrers que hauran de caminar soles fins a 
arribar al seu destí. 

Una altra mesura que s'ha realitzat de manera puntual a Girona i que s'està 
generalitzant a altres municipis amb valoracions molt positives són els tallers gratuïts 
d'autodefensa per a dones. Es tracta de tallers que combinen l'adquisició de tècniques 
físiques per a poder respondre davant una amenaça amb altres dinàmiques per 
treballar  l'autoconfiança  així  com  prendre  consciència  de les pors. Aquests tallers 
d'autodefensa feminista no es limiten només a donar eines davant agressions a l'espai 
públic, sinó que també proporciona recursos a l'hora d'identificar comportaments o 
dinàmiques nocives amb persones properes. Recordem que la majoria d'agressions no 
es donen amb desconeguts, sinó que es donen en espais de confiança per a la 
agredida (amistats, família, parella...). És important, també, que els tallers siguin d'una 
durada mínima i no sigui una cosa d'un dia puntual, ja que aquestes tècniques 
s'adquireixen de manera gradual. 

Al mateix temps, a més dels ja consolidats SIADs, en el darrer any s'han estès per tot 
el territori nombrosos punts lila en espais d'oci, amb la doble intenció d'avançar en la 
sensibilització sobre les agressions masclistes i d'atendre les agressions massa 
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habituals en aquest tipus d'espais. També a Girona enguany hem disposat d'un Punt 
Lila a l'espai de barraques per les Fires de Girona que s'ha sumat als serveis d'Atenció 
a la Víctima de la Policia Municipal i al SIAD que ja fa temps que atenen les víctimes 
de violència masclista i sensibilitzen sobre aquesta problemàtica a la nostra ciutat. Més 
enllà de la valoració més aprofundida que es pugui fer d'aquest nou punt lila de 
barraques, creiem que val la pena valorar positivament l'existència del mateix i el 
servei que s'ha ofert. Cal, també, continuar avançant per estendre aquesta experiència 
en altres espais  d'oci de la nostra ciutat com les festes majors de barri. 

També per evitar agressions sexistes s'ofereixen en el marc dels recursos educatius 
diversos tallers i sessions informatives als centre escolars. Algunes d'aquestes 
sessions, tot i plantejar-se tant per nois com per noies, estan centrades en les 
prevencions i mesures de seguretat que s'entén que han de prendre les noies per no 
ser agredides però en canvi posen poc èmfasi en qüestionar el sistema patriarcal ni les 
actituds masclistes que mouen els agressors. Entenem que si bé, tal i com 
plantejàvem, és important dotar les  dones de mecanismes d'autodefensa, en el marc 
de l'educació obligatòria per la qual han de passar no només totes les possibles 
víctimes sinó també els possibles agressors, l'esforç s'ha de centrar en transformar  
els  models patriarcals de masculinitat i feminitat i de les relacions entre homes i dones 
que són la base de la violència de gènere. Per això entenem que, en la línia del que  
es proposa amb l'itinerari sexoafectiu, cal facilitar els instituts un paquet d'activitats que 
donin una visió global de la problemàtica de la violència masclista i tinguin una 
coherència de conjunt. 

Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple municipal 
d'adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Introduir la possibilitat de crear la parada intermèdia sota demanda en les 
línies d'autobús urbà, de forma que el conductor/a d'autobús permeti que les dones 
baixin del vehicle en un punt intermedi entre dues parades, tot i que sense alterar el 
recorregut oficial. La regidoria responsable de mobilitat estudiarà la possibilitat 
d'aquesta mesura, compartirà els resultats d'aquest estudi amb la taula de mobilitat i 
consultarà els treballadors de TMG per conèixer la seva opinió sobre la proposta 
acordant amb la plantilla els criteris concrets amb què es desenvoluparà la mesura. 

Segon.- Estendre el model de punts liles a totes les festes i festivals de la ciutat 
adaptant-lo a la seva realitat. 

Tercer.- Impartir tallers gratuïts d'autodefensa per a dones en els centres cívics. 
Aquestes sessions han de combinar l'adquisició de tècniques físiques per a poder 
respondre davant una amenaça, juntament amb altres dinàmiques per treballar 
l'autoconfiança i per prendre consciència de les pors. 

Quart.- Analitzar les sessions sobre seguretat lligades a la violència masclista que 
s'imparteixen en escoles i instituts de la nostra ciutat i fer propostes de millora unificant 
criteris i dotant-les d'una coherència de conjunt. Aprofitar aquest treball per promoure 
que tots els centres educatius l'integrin en el seu projecte educatiu. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la moció 
número 24, en aquest cas de la CUP - Crida per Girona, sobre la millora de la 
seguretat de les dones davant l’amenaça d’agressions masclistes. I la substanciarà la 
Laia 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): Sí, moltes gràcies. Intentaré ser 
breu, perquè aquest Ple em sembla que es va allargant.  
Aquesta moció tracta d’una problemàtica concreta que són les agressions masclistes, 
però hi intentem donar un enfocament transversal. Per això, doncs, intentem 
incorporar mesures que abasten àmbits diversos, tots ells amb la idea de millorar la 
seguretat, però també la percepció d’aquesta seguretat per part de les dones. 

L’origen d’aquestes mesures és, com anuncio en la mateixa moció, doncs, tant des 
d’un recorregut que vam realitzar com a CUP - Crida per Girona a l’entorn d’alguns 
espais de la ciutat, però, també, doncs, experiències que s’han dut a terme en altres 
municipis o aportacions, propostes que ens ha fet arribar la ciutadania, valoracions que 
ens han semblat també incorporar-les, sempre sota aquest paraigua de la lluita contra 
les agressions masclistes i la millora de la seguretat de les dones, sobretot centrada 
en el tema d’espais públics. 

Per això, bàsicament el que proposem són quatre mesures, que són molt concretes 
també. Una és la possibilitat que es faci una parada intermèdia sota demanda a les 
línies de bus urbà. És una pràctica que s’està fent ja en altres municipis i que es valora 
positivament i que realment té una execució prou fàcil –prou fàcil–, perquè normalment 
es demana això, doncs, en unes hores nocturnes en què la velocitat o el trànsit que hi 
ha a la ciutat és menor i, per tant, permet aquest tipus de parades sota demanda. 

Una altra mesura és continuar avançant en aquell model de punt lila que ja hem aplicat 
enguany a barraques, a les Fires de Girona. Demanem, com de fet ja s’havia aprovat 
en la moció que vam aprovar fa un parell d’anys, que es continuï estenent. Valorem 
positivament el que s’hagi dut a terme enguany i demanem que es vagi estenent 
també en altres festivals en què participi l’Ajuntament de Girona, però també en festes 
majors de barris, etcètera. 

Una altra mesura són els tallers d’autodefensa per a dones als centres cívics. Entenem 
que aquesta és una línia de treball que també ja s’ha aplicat a l’Ajuntament de Girona, 
perquè realment també s’ha fet ja alguna proposta en aquest sentit, però era molt 
limitada. El que demanem nosaltres és que això s’obri, diguéssim, perquè arribi a 
moltes més dones. 

I, finalment, demanem també donar coherència de conjunt, i impulsar aquelles 
sessions que ja es van fent sobre violència masclista als centres escolars, però que sí 
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que hem rebut, doncs, una mica aquest feedback que a vegades el contingut tendeix a 
centrar-se molt en la seguretat, en les mesures que han de prendre les mateixes 
dones i, en canvi, va poc a generar reflexions sobre quin és el paper dels homes. I 
creiem que això és molt important precisament en aquest espai, en el qual, ens els 
centres de secundària, estem arribant, evidentment, doncs, tant a nois i noies, els 
futurs homes i dones, si volem dir-ho així, i per tant, els futurs –i queda molt lleig dir-
ho–, però futures víctimes i futurs agressors. Per tant, és especialment important que 
aquí la incidència es faci sobretot amb aquest canvi de mentalitat. 

Per tant, quatre mesures concretes amb un mateix objectiu que és aturar les 
agressions masclistes a la nostra ciutat. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Compartim les 
quatre mesures que proposa la CUP en aquesta moció, perquè compartim l’objectiu 
final que és acabar amb les agressions masclistes en aquesta ciutat. 

He de dir que quan vaig llegir la moció, i a més, li ho vaig traslladar a la portaveu de la 
CUP, em va sobtar la primera proposta, la de la línia d’autobús. He de dir que com 
més he llegit i més m’he informat sobre el tema, doncs, més m’ha entusiasmat, 
diguéssim, que algun dia es pogués aplicar a la ciutat de Girona. 

I aquí vull fer una reflexió: com que avui la moció està molt centrada en el tema de les 
agressions masclistes, jo no he volgut intentar fer una esmena per ampliar-ho, però sí 
que crec que això ens ha de portar i aquesta proposta concreta ens ha de portar a la 
reflexió de fer tots que potser seria hora de plantejar amb serietat i de manera 
consensuada que a la ciutat de Girona algunes línies de bus s’allarguessin. Perquè el 
que proposa la CUP està molt bé, però és fins a les deu de la nit. És fins a les deu de 
la nit, siguem-ne conscients. I segurament, riscos dels que avui per això presenten 
aquesta proposta el Grup de la CUP també es donen i sobretot es donen a partir de 
les deu de la nit. I, per tant, crec que aprofitant, doncs, aquesta moció ara volia fer jo 
aquesta reflexió que potser hem de reflexionar també que algunes línies de bus que 
tenim a la ciutat, malgrat costa molts diners –ja ho sabem–, però hem de fer un esforç i 
intentar trobar els recursos per allargar-les com a mínim fins a les dotze de la nit. I, 
llavors, encara tindria més sentit la proposta que fa la CUP en el seu punt número 1, 
no?, que és aquestes parades intermèdies. 

I també crec que quan es portin a terme, si és que surt aprovada aquesta moció i 
finalment es compleix –que aquest és un altre pas, senyora Pèlach, que hem de veure 
després quin compliment hi donen–, potser hauríem d’ampliar sobretot en el tema de 
les xerrades a les escoles i també quan parlem de la parada intermèdia de bus, no 
només en el tema de les dones, sinó també en el tema dels menors que també 
utilitzen el servei públic i, per tant, també en algun moment donat poden tenir algun 
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problema d’inseguretat. I les xerrades a les escoles, com deia, perquè crec que tots 
som conscients que també estem patint a la ciutat de Girona, com a altres llocs, un 
fenomen de certes agressions i intimidacions de menors a menors. I, per tant, aquest 
també és un fenomen contra el que hem de lluitar i que hem de treballar tots per 
eradicar-lo de la nostra ciutat. 

No he volgut fer-li l’aportació en el sentit oficial, perquè això avui estava molt centrat en 
el tema de la violència de gènere, però sí que crec que era important, doncs, aprofitar 
aquesta moció per fer aquestes reflexions, que estic convençudíssima que compartim 
tots els regidors aquí presents. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Jo si em permeten, els 
explicaré, doncs, com he vist la lectura de la moció que ens han presentat, perquè ha 
passat per diferents moments que jo volia compartir amb vostès. 

Mirin, no els enganyaré si els dic que quan vaig llegir el títol de la moció vaig pensar 
que potser hi havia certa exageració, perquè si, per una banda, és negatiu simplificar i 
atenuar la realitat, també ho és disparar totes les alarmes. I crec que l’exageració 
tendeix a donar els resultats contraris al que es vol aconseguir. 

Jo com a dona i com una de les representants escollida pels ciutadans, no puc en cap 
moment frivolitzar ni evitar la preocupació quan sento o quan m’informen de casos de 
violència masclista. Jo soc la primera a rebutjar-la, la primera a condemnar-la i a fer-la 
pública, si és necessari. 

Efectivament, creiem que hem donar eines i recursos a totes les persones que 
pateixen qualsevol tipus de violència, sigui masclista o no. Anem des de casos de 
mobbing a l’escola fins a dones o homes maltractats. Jo crec que hem de fer, doncs, 
de la causa de la víctima la nostra pròpia causa i hem d’empatitzar inclús encara molt 
més del que ho estem fent. 

Estem d’acord que hi ha carrers on una no se sent còmoda si els creua a segons 
quines hores. Coincidim que qualsevol excés ha de ser denunciable i sobretot 
denunciat. I confirmem que la instal·lació del punt lila és necessari, però creiem que el 
llenguatge que fan servir a la seva moció sincerament no ajuda gaire. Ni tot home és 
sospitós per ser home ni tota dona és víctima per ser dona, senyora Pèlach. Jo crec 
que cada cas, cada fet tindrà, doncs, òbviament, el nostre rebuig i la nostra condemna, 
però jo els demano que no dibuixem escenaris suposadament generals quan, per sort, 
són excepcionals. 

Pel que fa als punts d’acord, nosaltres entenem i compartim que es pugui incorporar la 
parada intermèdia si així es permet per normativa, si aquesta no desvia, no retarda la 
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ruta de l’autobús i realment es fa per evitar zones que siguin d’ombra o zones que 
siguin realment perilloses. 

Veiem amb interès i necessitat, doncs, l’ampliació dels punts liles i la necessitat també 
de fer el seguiment del seu treball i resultats, perquè creiem que l’èxit no és instal·lar 
un punt lila, sinó haver-lo de treure perquè ja no es necessita, ja que això, el fet 
d’haver-lo de treure perquè no es necessita, significarà que no existeixen casos que 
ens hagin de preocupar. 

Pel que fa als tallers o les sessions formatives, nosaltres entenem que es poden fer, 
doncs, també lluny de la perspectiva de gènere, perquè quan segmenten sembla que 
estiguin criminalitzant els homes pel fet de ser homes. I, mirin, ja em disculparan, 
regidora, però és que a mi això d’heteropatriarcalisme, doncs, què volen que els digui. 
Ja m’entenen, no?. I enfocar-les en el respecte a l’individu com a individu no és 
qüestió d’homes o dones; jo crec que és qüestió de respecte i qüestió de tolerància. 

I vaig acabant, amb una pregunta: als països nòrdics existeix una igualtat afectiva per 
ensenyar de manera diferent o justament per fer-los veure que són iguals? A mi em 
sembla curiós que vostès critiquin tant l’educació diferenciada i siguin vostès els 
primers a segmentar i a separar per homes i dones. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP). Gràcies. Dir que nosaltres votarem a favor 
d’aquesta moció, hi estem d’acord. S’ha fet molta feina per crear un entorn d’igualtat 
entre homes i dones en tots els àmbits, però encara queda molta feina a fer i això 
queda reflectit, doncs, que encara es donen casos d’agressions, i que no és de rebut 
que hi hagi dones que visquin amb por, tinguin por d’anar soles pel carrer. 

De les mesures que proposen, doncs bé, les veiem bé. Les tres primeres mesures les 
veiem en la línia d’atenuar aquestes agressions: atenuar aquesta por, amb la parada 
intermèdia de l’autobús, aquests punts liles que han funcionat i que han de seguir 
funcionant, i aquests tallers d’autodefensa. Estem d’acord que tot això pot ajudar a 
millorar la situació en què ens trobem, a reduir situacions de risc, a donar eines a les 
dones que se’n puguin sortir quan es troben en una situació d’agressió. Però volíem 
destacar, i creiem que és el punt més important, el punt 4, el punt de l’educació, el 
punt de l’educació per la igualtat i intentar transformar la mentalitat de forma preventiva 
perquè a les futures generacions, perquè els nois i noies, ja no es donin aquests 
casos; mantenir una coherència en el discurs de la igualtat en la societat i l’educació i 
en les pràctiques reals que es mantenen i que es toleren. 

Res més. El nostre vot serà favorable. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Terés… 
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Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquesta 
moció també aborda, doncs, una problemàtica real, existent i que és molt complicada. 
De fet, entenc que la majoria de casos en què es donen les situacions de violència de 
gènere o violència masclista és en l’àmbit, doncs, de la llar moltes vegades, de les 
relacions de parella o que tenen a veure amb aquest àmbit més privat. I intervenir en 
aquests àmbits realment és complicat, moltes vegades es reprodueixen rols que s’han 
vist en l’àmbit familiar i, per tant, és difícil d’intervenir. 

Segurament, la que a nosaltres ens sembla que és la proposta més idònia és la que té 
a veure amb l’educació, perquè realment, intentar trencar la mentalitat, els estereotips, 
aquells rols que venen moltes vegades preconfigurats en la mentalitat dels joves és 
complicat i fer-ho, doncs, amb el seu grup d’iguals, com fan ja alguns instituts, està bé. 
I, per tant, intentar generalitzar, fer créixer aquests tallers que es fan des d’entitats com 
la Fundació SER.GI, però també d’altres, i que fossin gairebé de matèria obligatòria, 
per dir-ho així, seria molt favorable. 

Som més escèptics en allò que té a veure amb l’autodefensa, per un tema que mai se 
sap exactament quin és l’abast de l’eficàcia d’aquestes mesures. Per tant, som 
escèptics simplement per un tema que no està gaire provat que sigui una inversió que 
realment garanteixi els resultats esperats. I es poden generar falses expectatives. A 
vegades potser és millor, doncs, algun altre tipus de resposta d’intentar evitar 
l’agressió més que no enfrontar-s’hi, que pot resultar contraproduent. I, per tant, 
generar depèn de quins discursos pot doncs això, ser contraproduent en la seva 
eficàcia. 

Pel que fa la mobilitat, ens sembla que és una mesura idònia, però certament seria 
generalitzable a altres col·lectius que també poden veure’s en una situació de 
vulnerabilitat, de por en la via pública, com poden ser els menors –com deia la 
regidora Veray– o també la gent gran que a vegades els fa, doncs, cosa depèn de a 
quines hores voltar pel carrer, etcètera. I, per tant, si la parada els queda lluny, això és 
una preocupació per a ells. 

I quant a la sensibilització, doncs, evidentment, també és una bona mesura. D’acord a 
estendre el format de punt lila. Però també altres mesures. A vegades cal saber 
entendre una mica quin és el llenguatge de la gent jove i segurament potser seria més 
eficaç –dic jo ara així una idea a l’atzar gairebé– fer una campanya a través 
d’influencers, que en diuen ells, a les xarxes socials, que són els seus referents moltes 
vegades, i que aquests els fessin una petita campanya en aquest àmbit comunicatiu, 
que els més molt més proper que el típic format de flyer, informació impresa, que 
moltes vegades, doncs, costa més d’entrar. 

Bé, en qualsevol cas, les mesures ens semblen positives i hi votarem a favor. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. La senyora 
Palau… 
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Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Ja anuncio d’entrada el 
nostre vot favorable a aquesta moció. 

I sí que faré quatre consideracions, perquè moltes coses ja s’han dit i crec que no val 
la pena repetir. Sí que quan parlem de violència masclista, tant de bo, senyora Pujola, 
parléssim d’igualtat, però és que no parlem d’igualtat; quan parlem de violència 
masclista i mirem les xifres, no només a casa nostra, sinó a nivell mundial, 
malauradament, les víctimes són més dones que homes. Per tant, tant de bo 
poguéssim parlar d’igualtat, equiparacions, però en aquests moments les dades no 
són aquestes, les xifres no són d’igualtat  ni equiparacions, i estem parlant d’una 
víctima majoritàriament femenina. 

Dels quatre punts que vostè ens proposa, estem d’acord en tots. Començaré, si no li 
sap greu, al revés, bàsicament perquè el primer no és tan directament amb la meva 
àrea i passaré la informació que m’han passat. 

Estarem més al cas perquè, evidentment, hem de formar els nostres joves per tal que 
tant de bo d’aquí a uns anys no parlem de violència masclista a la nostra societat. Per 
tant, la formació, l’educació dels joves, jo diria a tres esglaons: per una banda, les 
unitats familiars, els joves i els mestres, per tal de poder anar tots en la mateixa línia 
d’actuació. Perquè, de vegades, el missatge que podem donar a les escoles si a casa 
no es recondueix o reforça, o el nano veu que realment aquell missatge que li han 
donat a l’escola a casa es produeix, doncs, difícilment tindrem aquí un trencament de 
la formació. Per tant, crec que aquests tres nivells són imprescindibles de formar i 
coordinar per tal que tots tinguem el mateix missatge. 

En aquests moments ho estan fent gent des de tècnics de l’Àrea d’Igualtat, tècnics de 
l’Àrea de Salut i diferents cossos de seguretat que ja intervenen en tot el tema de 
seguretat a la nostra ciutat i que aborden aquest aspecte. Però potser sí que hem 
d’acabar de vetllar, doncs, perquè estiguin molt més coordinats i els missatges que 
donin siguin més unificats. Per tant, continuarem treballant aquí. 

Quan parlem dels grups…, tallers –perdó–, d’autodefensa, la veritat és que jo era una 
de les persones una mica escèptica de la resposta que hi hauria, i sí que en els 
darrers anys s’han anat a poc a poc implementant a diferents centres cívics i cada 
vegada hi ha més demanda. Per tant, jo crec que a pesar del que deia el senyor Terés, 
que crea certs dubtes de quina utilitat potser tindran aquests cursos, però sí que hi ha 
demanda i majoritàriament, he estat repassant aquest any, aquest curs, i 
majoritàriament qui s’hi inscriu són dones. Per tant, potser alguna de les que s’hi 
inscriu no ho fa amb aquest objectiu, però sí que pot ser una eina d’utilitzar aquests 
cursos per també reforçar missatges i donar eines de treball davant d’aquest aspecte. 

El model de punt lila, deixin-me fer una falca, aprofitant que se’n parla: jo crec que ha 
anat bé, que ha sigut un primer intent o no un intent, sinó una primera posada en 
escena del punt lila, arran, no ho oblidem, d’un protocol que es va aprovar l’any passat 
on parlàvem…, un protocol d’actuació davant de les agressions sexistes en els espais 
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d’oci –ja acabo– i el punt lila ha sigut una d’aquestes eines a què ens referíem en el 
protocol. 

Evidentment, estarem molt amatents en allò que ens pertoqui com a ajuntament, a 
aquells actes que s’organitzin on hi hagi un important volum…, important o mitjà volum 
de gent, vetllarem perquè hi hagi el punt lila. I aquells actes que no depenguin tant 
directament de nosaltres, però que creiem que per les característiques es puguin 
beneficiar d’haver-hi un punt lila, donarem aquelles eines necessàries perquè el puguin 
instaurar. 

En referència amb el primer punt, en vaig parlar, doncs, amb el senyor Alcalà, perquè 
és un tema molt concret de mobilitat i que a mi no em pertoca, i em feia la referència, 
doncs, que justament l’alcaldessa quan ell va anunciar jo crec que va ser la setmana 
passada, no tinc gaire ara la data, que va anunciar que creava un grup d’estudi per 
valorar tot el transport metropolità de Girona i veure quines adaptacions s’havien de fer 
davant la nova ciutat, perquè el transport està dissenyat de fa molts anys i ara les 
necessitats de la ciutat són altres, em deia: «un dels encàrrecs que em va fer 
l’alcaldessa és justament parlar de la parada intermèdia aquesta sota demanda, no tan 
sols per a les dones, sinó també per als menors». Per tant, el senyor Alcalà em va dir 
que us ho transmeti el compromís que això, a part d’altres temes de més hores de 
transport, d’adaptar-lo a les necessitats, es parlarà en aquest grup de treball. 

Per tant, com ja he anunciat, el vot és favorable. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, miraré de respondre breument. 
Han fet moltes aportacions. Primer de tot, a la senyora Veray, absolutament d’acord 
amb el tema dels autobusos nocturns, crec que és molt pertinent realment en 
aquesta… Perquè realment algunes de les ciutats on ho han aplicat, per exemple, ho 
feien entre deu de la nit i sis del matí. A Girona no tindria sentit perquè no hi ha busos 
movent-se en aquestes hores i, per tant, perfecte si en aquest replantejament, doncs, 
s’incorpora aquesta idea dels busos nocturns o d’allargament d’horaris o el que sigui. I, 
per tant, llavors té encara més sentit aplicar aquesta idea de la parada intermèdia. 

A la senyora Pujola dir-li que les dades, perquè ho ha insinuat, no són exagerades, fins 
i tot cito les fonts que utilitzo; per tant, són molt fidedignes. No entraré a discutir, 
doncs, tots els comentaris que ha fet perquè donaria per a un debat sencer alguns, 
però sí que em preocupa el qüestionament que fa de la realitat, i ho ha fet ja en una 
moció anterior qüestionant sobre temes precisament també del patriarcat, qüestionant 
una realitat, que és els efectes que té el patriarcat a la nostra societat. I que crec que 
fins i tot arriba a banalitzar-los. Llavors, em preocupa aquest plantejament que fa. 

En relació amb el tema d’autodefensa, a la moció, de fet, veurà que utilitzem un 
concepte ampli d’aquesta idea dels tallers d’autodefensa, i precisament parlem també, 
doncs, d’identificació de comportaments, perquè precisament creiem que són espais 
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idonis i es pot iniciar fins i tot un reclam per arribar a tot un perfil de dones que més 
enllà de la pràctica o l’aprenentatge d’una pràctica concreta d’autodefensa, pot 
permetre també temes d’identificació de comportaments masclistes previs, diguéssim, 
al que és pròpiament la violència de gènere o temes com la violència psicològica, que 
no sempre són fàcils de detectar. Per tant, ens sembla que poden ser molt 
interessants també en aquest sentit. 

Doncs, res més. Simplement, és cert també la necessitat d’actualitzar vies de 
sensibilització, que no podem utilitzar les que fèiem o cada vegada té menys sentit 
utilitzar les que fèiem servir fa molt de temps i les hem d’anar actualitzant per arribar a 
tots aquests públics. 

Per tant, molt d’acord, moltes gràcies per les aportacions.  

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

Vots a favor de la moció? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal CUP - Crida per Girona per a una 
millora de la seguretat de les dones davant l’amenaça de les agressions masclistes. 
 
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, 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. 
 
 

25. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de millora de la 
normativa relativa a joc i addiccions. 
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La regulació del joc a Espanya pateix una fragmentació normativa que ha  suposat que 
algunes comunitats estiguin altament avançades en l'ordenació del joc i en la 
prevenció de conductes addictives, mentre que altres semblen haver quedat 
despenjades, si bé som conscients que existeix una competència estatal en matèria de 
joc que ha de ser exercida per l'Estat en nom de l'interès general, i a més, és el propi 
Estat qui ha de vetllar perquè les diferents normatives autonòmiques s'actualitzin, 
especialment en matèria de prevenció de conductes addictives. 

L'estudi i anàlisi dels factors de risc del trastorn de joc en població clínica espanyola de 
l'any 2017, coordinat per la Direcció General d'Ordenació del Joc, proporciona 
informació i conclusions interessants en relació amb els perfils psicosocials més 
afectats pels trastorns en l'activitat del joc, tant en homes com en dones, així com els 
principals predictors de la severitat i afectació de dit trastorn. 

La radiografia que mostra aquest estudi pel que fa al perfil dels jugadors problemàtics 
al nostre país és el d'un home solter, actiu laboralment, que no disposa d'ajuts socials, 
que va presentar un inici precoç de la conducta de joc i pateix problemes relacionats 
amb la salut. L'informe identifica que la mitja d'edat d'inici al joc al nostre país és als 21 
anys, havent-se iniciat al joc el 36% dels enquestats abans dels 18 anys. 

Segons la Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos 
(ANESAR) a la seva memòria del 2018, el joc és un negoci rendible que creix 
anualment al nostre país. Segons les dades que mostra l'esmentada memòria, el 
nombre de cases d'apostes s'ha multiplicat en totes les comunitats autònomes. Dels 
2441 salons que existien a tot el país l'any 2014, s'ha arribat a 3132 el 2017. 

Aquest increment significatiu de les sales de joc, unit a una regulació dispar segons la 
Comunitat Autònoma i a que cada ajuntament posseeix una  normativa específica 
sobre ordenació urbanística, també ha donat lloc a què  existeixin cases d'apostes o 
sales de joc ubicades al davant d'instituts, col·legis i centres juvenils. Una proximitat a 
aquest tipus de centres que normalitza la seva presència i fa que els menors 
considerin aquest tipus de negoci aptes pel seu accés, facilitant, en certa mesura, 
l'inici al joc dels ciutadans. 

Addicionalment als temes aquí exposats, és important recordar que estudis de 
diferents experts indiquen que la publicitat de les apostes online incideix directament 
en la valoració i el risc dels ciutadans de patir ludopatia (com a exemple, podem citar 
l'estudi efectuat per la Universitat de Granada). L'estudi en qüestió, literalment, conclou 
afirmant que "actualment estem presenciant una proliferació de cases d'apostes 
esportives i casinos online, a més d'un augment considerable de la publicitat de jocs 
d'atzar als mitjans de comunicació. Aquest increment de l'exposició al joc posa a un 
major nombre de persones, cada cop més joves, en risc de perdre el control de la seva 
conducta d'apostar i desenvolupar una addicció". La limitació de la publicitat en 
determinats sectors empresarial que poden afectar a la societat no és nova, i es va 
donar, per exemple, amb la regulació de la publicitat d'empreses de tabac fa més de 
12 anys. 
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Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament 
de Girona, proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords: 

Primer.- Portar a terme les modificacions precises en la normativa sobre planificació 
urbanística amb l'objectiu de prohibir l'obertura de cases d'apostes i joc a les 
proximitats de centres escolars, instituts, centres juvenils i edificis públics amb alt 
trànsit de menors d'edat. 

Segon.- Portar a terme campanyes de conscienciació pels progenitors i els menors 
d'edat sobre els riscos que comporta el joc i les altes xifres de ludopatia que s'estan 
detectant entre els joves. 

Tercer.- Col·laborar juntament amb la resta de cossos i forces de seguretat en la 
inspecció del funcionament d'aquestes cases de joc i apostes amb la finalitat de 
supervisar el correcte funcionament dels mecanismes d'identificació de jugadors i 
poder detectar possibles menors d'edat que puguin haver accedit a aquests 
establiments. 

Quart.- Instar, tant al Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats, a estudiar 
la regulació de la publicitat a empreses del sector de cases d'apostes i joc online per 
evitar especialment els riscos de ludopatia. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem a la darrera de les 
mocions. En aquest cas, del Grup Municipal de Ciutadans i farà la defensa el senyor 
Vázquez. Endavant, si us plau. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gràcies, alcaldessa. Nos ha tocado vivir en 
una sociedad avanzada donde la mayoría goza de un estado de bienestar que hace 
que sea de las más envidiadas a nivel mundial, pero, sin duda, también tenemos 
muchos problemas. Es innegable. 
La llegada de las nuevas tecnologías ha facilitado los cambios en los 
comportamientos, antes lo veíamos con la búsqueda de la prostitución por Internet, y 
es aplicable, por tanto, también al juego y a las apuestas. 

La moción que hoy les presentamos se centra en la regulación del juego allí donde 
podamos desde nuestro ámbito normativo, y se basa en evitar la influencia negativa 
del juego, principalmente para nuestros jóvenes, alejando las casas de juego y 
apuestas de su entorno más cercano, lejos de las escuelas y de los centros 
formativos. 

También presentamos una propuesta para que se continúe allí donde están las 
competencias en la regulación de la publicidad de las casas de juegos y apuestas. A 
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nadie le extraña escuchar que cuando entra el juego y la ludopatía en una casa, muy a 
menudo acaba consumiendo a la propia familia, provocando tensiones y problemas 
sociales. Toda adicción es por definición negativa, pero pocas tan devastadoras como 
la adicción al juego: desmiembra familias, patrimonios y, lo que es peor, incluso a 
veces vidas. 

Hoy nosotros proponemos el control en la medida de lo posible para intentar gestionar 
los aspectos propios del juego y de sus instalaciones. 

Por todo lo expuesto, les pido a todos los grupos su voto favorable. 

Muchas gracias. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, la moció que 
ens presenta avui el Grup de Ciutadans parla d’un tema jo crec que molt important i 
alhora preocupant, i va en la línia d’altres temes que han sortit avui en aquest plenari. 
El senyor Vázquez ho deia al final de la seva intervenció, quan la ludopatia entra en 
una família, doncs, els problemes que causa són molt greus i pot acabar no només 
amb la vida de la persona que és ludòpata, sinó amb tot el seu entorn.  

Per tant, en aquest sentit, crec que parlar d’aquest tema o posar-lo sobre la taula és 
important. Ara bé, i em sap greu dir el que diré, però quan un presenta mocions marc 
com la que avui ha presentat Ciutadans, per més que el tema sigui important –i per 
això he volgut parlar a l’inici de la importància del tema–, pot caure en el que avui ha 
caigut Ciutadans, en el parany de mostrar el que desconeixen: la realitat de la 
normativa urbanística que ja tenim a la ciutat de Girona.  

I m’explico per què. L’any 2012 va haver-hi una modificació, en aquest cas la número 
45, del text refós del Pla general d’ordenació urbana de Girona, en la qual es va crear 
tota una secció tercera bis nova que parlava precisament de la regulació particular de 
l’ús recreatiu, i, per tant, en aquest sentit, de les sales de joc, de les apostes i de tot el 
que avui la moció ens demana. I, per tant, la ciutat de Girona, la tramitació va 
començar el 2012 amb la modificació número 45 i va acabar el 2013 amb la votació 
final sobre aquest text refós, a dia d’avui, i per tant, des del 2013, ja ho té regulat: en 
aquests moments no es poden obrir sales de joc del tipus que demana la moció a 
menys de dos-cents metres dels usos reservats, i en aquest cas són als que vostès 
feien referència: a les escoles, els centres de joves, els equipaments esportius. 

I és més, i n’hi ha un altre que per mi encara és més important, això ho diu el 111. bis 
4, però el 111 bis 5 ens diu que pel que fa a les sales de joc, als jocs d’atzar, no pot 
haver-n’hi dos a menys de mil metres, és a dir, que en un kilòmetre de diferència han 
d’estar ubicats, amb allò que el senyor Poch recordarà que vam parlar tant de si una 
línia recta imaginària des del mig de la façana de la sala que n’hi ha. 
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Aquí a Girona hi ha una sala de jocs, està al passeig Canalejas, n’hi ha una al passeig 
Canalejas, i l’altra està a Espai Gironès, que ja és Salt, que no és Girona. Jo crec que 
amb la ubicació que tenim actualment no n’hi cap cap altra a la ciutat a un lloc on 
podria anar algú a fer apostes. 

Per tant, el punt 1, que jo crec que és la base de la moció, si volem parlar de Girona, 
cau pel seu propi pes, perquè –com he dit– des de l’any 2013 això ja està regulat a la 
ciutat de Girona, no només el que demana vostè, sinó una mica més, i és que amb 
distància d’un kilòmetre no pot haver-hi dues sales d’aquest tipus ni casinos ni tota la 
resta que està considerat jocs d’atzar i sales de joc. 

Dit això, com deia, no hi podrem donar suport perquè és una moció reiterativa, no?, si 
ja ho tenim, per què hem d’aprovar fer-ho. 

I pel que fa als altres punts –i acabo molt ràpid, eh?, senyora alcaldessa–, dir-los que a 
nivell del Govern de l’Estat o a nivell de Congrés dels Diputats, que és on hi ha totes 
les forces polítiques es va aprovar l’estratègia de lluita contra la droga i addiccions, per 
parlar de la ludopatia. Es va aprovar per unanimitat. És un pla a vuit anys. Ha canviat 
el color del Govern a Madrid, però aquest pla no ha canviat ni la voluntat del Govern 
tampoc. I, per tant, en aquest sentit s’està treballant per prohibir la publicitat de les 
apostes online, que és realment el problema actual… 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, ja acabo. El problema actual de la ludopatia 
són les apostes online, no les presencials. Aquí és on realment s’ha de treballar per 
prohibir la publicitat i per fer una altra cosa que jo crec que tots compartiran que és que 
els famosos no facin publicitat de les apostes online. Això ho va començar a treballar 
per unanimitat, o sigui, per consens un govern del Partit Popular i, pel que sé i les 
notícies que tinc, ho està continuant un govern del Partit Socialista. 

Per tant, com que es va fer per unanimitat, dono per fet que sigui quin sigui el color del 
Govern de l’Estat… 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): …seguirà treballant en aquesta línia. Moltes 
gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. El nostre grup 
s’abstindrà en la votació per entendre que la majoria dels punts d’acord d’aquesta 
moció o bé estan regulats o des del Govern central, tal com se’ns ha informat, es 
treballa en aquesta direcció. 
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I complemento les declaracions de la regidora Veray amb les declaracions de la 
ministra Montero d’avui, on anunciava la redacció d’un decret per fer front a totes 
aquestes addiccions, ludopaties, en especial les que tenen el seu origen a Internet. 

Està clar que la competència per la ubicació dels locals de jocs, així com les 
condicions particulars d’implementació recau per llei als ajuntaments, igual que es 
regulen altres usos dels tipus restauració, bars, hotelers, etcètera. 

Recordo quan vàrem estudiar les ubicacions dels establiments cannàbics, vàrem 
organitzar grups de treball per establir consensuadament ubicacions responsables. I la 
regidora Veray ha fet esments de distàncies mínimes, d’unes densitats totals entre 
diferents locals. Ara bé, arribat aquest punt, aquests plantejaments ja del 2012-2013 
es poden tornar a reformular creant nous grups, nous consensos, etcètera. Però la llei 
ja estableix i regula aquesta competència i ens dona les eines per poder fer front a 
aquests reptes. 

Nosaltres pensem que el repte real no són els llocs presencials, però sí els online. Tots 
estem veient campanyes agressives publicitàries i nocturnes que ens mostren una 
nova bombolla amb els diferents llocs d’apostes de tots els tipus que s’estan creant. I 
aquí és on nosaltres veiem el problema. 

L’última ponència sobre ludopatia del Consejo de Gobierno, del passat mes de 
setembre, feia èmfasi en la prevenció de la ludopatia en menors i en incapacitats 
legalment, així com reforçar els controls d’admissió dels clients i limitar la publicitat, en 
el sentit de no fer servir la figura de famosos per publicitar l’activitat, etcètera.  

Avui la ministra ha fet aquestes declaracions que esmentava abans. Tant la llei estatal 
com l’autonòmica estableixen mesures de conscienciació del ciutadà, així com 
mecanismes de coordinació entre administracions. 

La Comisión Nacional del Juego és l’òrgan encarregat de realitzar les accions 
preventives de sensibilització i control, i sobretot de reparació dels efectes negatius. 

I per acabar, també la llei preveu que els mateixos operadors estiguin obligats a 
redactar plans de mitigació dels efectes, a informar de la prohibició de participar a 
menors, etcètera. 

Per tots aquests motius exposats, reiterem la nostra abstenció en la votació i agrair a 
Ciutadans la seva disponibilitat en tot moment per parlar de la moció. 

Gràcies. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Començaré llegint un article del dia 9 de juliol d’aquest any del meu company Lluc 
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Salellas, «A Girona no es juga», i que els recomanaria que vostès fessin la seva 
lectura completa. 

En part de l’article deia: «La mateixa setmana que Itàlia prohibia els anuncis a les 
cases d’apostes per protegir la població de la ludopatia, el Girona Futbol Club anuncia 
un patrocini prioritari amb una empresa, Marathonbet, una casa d’apostes vinculada a 
equips com el Manchester, a l’Hibernians escocès, al Dynamo de Moscou, rus. 
L’empresa actua també com a minorista a Bielorússia, té la seu social a Curaçao, que 
és una illa de les Antilles Holandeses, que considera Oxfam com un vell paradís fiscal 
dels més agressius del món. 

»A més, d’allà, ara ja sabem que la famosa marca Girona anirà també associada al joc 
d’apostes i, per tant, promocionaria les malalties de ludopatia.» 

Els faig aquest part de lectura perquè vegin que un cop més vostès presenten mocions 
sempre en clau electoralista i les seves contradiccions són permanents. 

Ara ens presenten una moció sobre joc i addiccions per portar a terme, diu, 
campanyes de conscienciació i instar el Parlament de Catalunya i el Congrés dels 
Diputats per regularitzar, però en el seu moment, quan van tindre l’ocasió de 
demostrar ser coherents i posar en contra d’aquesta publicitat que duu el Girona 
associada als jocs d’apostes, no van fer res al respecte. 

Ho repeteixo, ja estem cansats del seu electoralisme i la seva incoherència. Nosaltres 
en aquest cas i per les raons que aquí exposem, la CUP - Crida per Girona ens 
abstindrem. 

Gràcies.  

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

Sr. Martí Terés i Bonet  (ERC-MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, tercer tema 
que també és un tema delicat: el tema de la ludopatia entre la gent jove és veritat que 
és un tema que és preocupant, ha crescut moltíssim. És un fenomen sobretot causat 
per les noves tecnologies. I també és veritat que en determinats espais, en 
determinades ciutats de l’Estat espanyol no hi ha regulació. I, per tant, sentia un 
reportatge que deia, a diferència de Catalunya, doncs, a la Comunitat de Madrid, per 
exemple, no hi ha aquesta regulació i han crescut nombrosos locals d’apostes, perquè, 
a més a més, són atractius de cara als joves, tenen una ambientació més moderna, jo 
què sé, que els bingos, per dir alguna cosa. I, per tant, tenen aquest ganxo. Amb 
moltes pantalles, màquines, servei de bar moltes vegades gratuït com a reclam perquè 
s’estiguin allà més hores fent apostes. Això és veritat. Però en el cas de Catalunya no; 
hi ha un reglament des del 2010 que regula, doncs, l’àmbit dels salons recreatius de 
joc, i a l’article 15 fa referència, doncs, que seran els ajuntaments qui hauran de 
regular. I, per tant, en aquest cas, a Girona es va fer a través d’una modificació del pla 
general. Segurament, ara s’hauria de fer a través d’una ordenança, però, en qualsevol 
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cas, això està fet, aquesta regulació hi és. I el reglament explica que cal valorar la 
incidència en el medi social i urbà, les possibles repercussions sobre la infància i la 
joventut, la seguretat ciutadana, les condicions del local, etcètera. 

Per tant, aquesta regulació està feta a diferents àmbits, a l’àmbit competencial de la 
Generalitat i també en l’àmbit municipal –com ha dit la regidora Veray. Per tant, aquí la 
moció no seria adequada. Comprenem la finalitat, la bona voluntat que té a veure, 
doncs, amb intentar pal·liar aquesta xacra, perquè realment hi ha molts joves que s’hi 
estan veient enganxats, perquè la ludopatia amb les apostes esportives és cert que 
enganxa. I, per tant, segurament les mesures que caldria en el cas de la ciutat de 
Girona haurien de passar per allò que dèiem, en aquests altres temes, que són la 
sensibilització, mirar d’oferir propostes d’oci alternatiu, etcètera. I importantíssim, 
aquesta proposta de llei que hi ha ara sobre la taula a l’àmbit estatal, regular la 
publicitat perquè realment la normalització que s’ha fet d’aquest tipus d’apostes 
esportives a través dels mitjans de comunicació, amb esponsoritzacions esportives, 
l’ús de famosos que bombardegen publicitàriament els joves a través no només de la 
televisió, sinó també de les xarxes socials, etcètera, fa que s’hi hagi donat un aire de 
normalitat i que és una pràctica, doncs, acceptada que fa que els joves hi accedeixin 
amb molta més facilitat. 

Bé, en qualsevol cas, per aquesta argumentació, el nostre vot serà l’abstenció. 
Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo li haig de dir com a 
metgessa que fa anys, fa molts anys, quan es va declarar la ludopatia com a malaltia, 
això va ser un gran pas, perquè fins llavors semblava que era una cosa molt llunyana. 
Però, realment, quan es va reconèixer que la ludopatia, com altres addiccions, és una 
malaltia i necessita seguiment i tractament, va ser un pas endavant per tal de poder 
donar aquelles mesures mèdiques, terapèutiques per tal de curar aquestes persones 
que estan malaltes, com altres malalties poden tenir. 

I entenc, senyor Vázquez, i no voldria crear aquí conflictes, que aquesta moció que 
vostès presenten vull pensar que la presenten a diferents ciutats de diferents 
comunitats autònomes i que potser és molt més coherent que a la nostra ciutat. 
Coherent en el sentit del que vostès demanen. Però, estem parlant que a la nostra 
comunitat autònoma, ara el senyor Terés deia l’any 2010, però he estat buscant i l’any 
1984 ja la Direcció General de Joc va regular tot el tema de les sales de joc i, 
evidentment, òbviament, després s’ha anat adequant a les noves situacions, fins a la 
darrera modificació, que és del 2010. 

A nivell estatal, ho parlava la senyora Veray que hi ha aquesta proposta –no sé si 
m’equivoco–, proposta de llei de regulació tot el que és la publicitat del joc, etcètera. O 
sigui, s’hi està treballant i hi ha el compromís pel partit que ara governa a l’Estat 
espanyol, doncs, de continuïtat en aquesta proposta. 
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A nivell del Parlament, també s’hi està treballant. 

I a nivell de Girona, deixin-me fer aquella falca «I Girona més», ja ho tenim regulat tot 
això. Per tant, és que no sé què ens aporta aquesta moció a la ciutat de Girona. 
Entenc que a altres ciutats deu ser superpositiva i superimportant de portar, però a la 
ciutat de Girona i a la comunitat autònoma de Catalunya, a Catalunya, el nostre país, i 
al país estatal tampoc, no ens aporta cap novetat. I, per tant, bé, jo quasi…, bé, no soc 
ningú, o potser sí, per demanar-li que potser s’ho plantegin i la retirin de Girona perquè 
no té cap sentit. I si la continuen mantenint, nosaltres ens abstindrem. 

Possiblement, l’únic que hauríem de regular és la cobertura de mòbils a la nostra ciutat 
per tal que la gent no tingués accés a les xarxes de mòbil per poder jugar amb mòbil, 
perquè últimament les tecnologies ens han passat per davant i el que hauríem de 
regular és això i no tant l’espai físic d’anar a jugar. 

Per tant, ens abstindrem si la mantenen. Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): No, no la retiraremos. Gracias a todos los 
grupos. 

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

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, la moció que 
presenta el Grup Municipal de Ciutadans, amb els vots a favor del Grup Municipal 
Ciutadans, integrat per dos membres, i l’abstenció dels grups municipals Convergència 
i Unió, integrat per nou membres, Esquerra Republicana - Mes, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, Partit dels Socialistes 
de Catalunya, integrat per quatre membres, i Partit Popular, integrat per un membre. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Abstencions: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, 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 PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

PART DE CONTROL 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem a la part de 
control, de dació de comptes tant de les resolucions emeses per Alcaldia com pels 
acords adoptats per Junta de Govern Local. Endavant. 

Sí, digui’m, senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Bé, només dues preguntes ràpides. 
Una és hem pogut veure que hi ha un acord de la Junta de Govern Local en què 
s’aprova un conveni amb El Corte Inglés. Ens agradaria saber exactament de què va 
aquest conveni. 

I la segona pregunta per la meva part seria que quina valoració fan del fil musical en 
català contractat per Fires, tenint en compte que en la meva modesta opinió, anant dos 
dies a Fires aquest any, la sensació és que hi havia molta menys llengua en català…, 
ai, molta menys poesia en català que d’altres anys, fet que ens preocupa perquè era 
un buc insígnia per nosaltres que s’havia treballat. I en la línia que abans parlàvem de 
la llengua, que el senyor Ribas ha parlat d’un poti-poti, no sé quin poti-poti és el 
Govern, si és Junts per Catalunya, PDeCAT, Convergència, però, en tot cas, el tema 
de la llengua a les Fires s’està perdent. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, gràcies, alcaldessa. També 
hem vist que s’ha establert un conveni amb Eulen d’una subvenció d’aquestes per 
contractar persones desocupades. O sigui, ens sembla molt bé que vagin endavant 
aquestes subvencions, però lamentem que es faci amb Eulen, que és una empresa 
que repetidament hem denunciat que és altament precaritzadora. Per tant, ens 
preocupa que l’aposta per oferir ofertes de treball, diguéssim, o llocs de treball a les 
persones desocupades de la ciutat sigui a través d’Eulen, sincerament. 

Llavors, un altre tema és que hem vist que es contracta un nou programa de correu 
electrònic, precisament era un dels esculls que veien en el tema del programari lliure. 
Voldríem saber si s’ha previst que això pugui ser a través de programari lliure, el 
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correu electrònic, que hem vist que s’està obrint una licitació per incorporar un nou 
programa de gestió del correu electrònic de l’Ajuntament. 

Moltes gràcies.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem a les 
respostes. 

Respecte al conveni de El Corte Inglés, ara mateix jo no sé de quina àrea… Ens 
concretaria… 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Senyora alcaldessa, jo podria… Ai, perdó. (Comentaris de 
fons.) A veure, jo puc respondre per la meva part. Evidentment, anem a establir un 
conveni amb El Corte Inglés, que ja fa molts anys que es va establir, per a les activitats 
infantils i familiars a Fires. No sé si es refereix a aquest o… És que no sé a quin es 
refereix. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, ja ho aclarirem. Doncs, 
aclarirem les dues coses: el que poden veure i, segona, aquest conveni de El Corte 
Inglés que els preocupa. 

Gràcies. 

I respecte a valoració… 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, respecte al fil musical per Fires…, bé, per Fires, a les 
Fires, eh?, que és diferent que per Fires, té raó, senyor Salellas, la persona que 
s’encarregava d’aquest tema fins fa un any en aquests moments no està a 
l’Ajuntament i sí que hem detectat que ha baixat el fil musical en català a les Fires. I ja 
hem acordat, quan hem fet la valoració de Fires, que es va fer la mateixa setmana que 
es van acabar, doncs, es va acordar que serà un tema, òbviament, a millorar i a 
reforçar per al proper any. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a un 
conveni amb persones desocupades amb Eulen, doncs, sí, no?, es confirma. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Jo ho acabaré de mirar, segurament que sí. A veure 
com t’ho diré, tampoc no podem privar…, si es compleixen tots els requisits legals per 
poder fer aquests convenis, tampoc podem privar de segons quines empreses. De 
totes maneres, jo m’ho repassaré. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I respecte al 
programari lliure per a correus electrònics… 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Us referiu a una 
licitació que ara hi ha per correu, no? Si n’hem parlat, d’això n’hem parlat amb el cap 
d’informàtica. Nosaltres sí que com a govern establim que tot el que pugui ser, i segur, 
en programari lliure, es faci. En aquest cas no s’ha considerat convenient, però si vol li 
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donarem més informació al respecte, perquè a mi m’agradaria que si vol un dia en 
parlem amb el responsable d’informàtica, en aquest cas, que sabrà donar-li millor les 
explicacions. 

Moltes gràcies. 

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

26. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem, finalment, a precs i 
preguntes. Sí, senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Jo li voldria 
tornar a preguntar, ho vaig fer fa uns mesos i des de l’equip de govern em van dir que 
allò que li deia no era veritat. Bé, jo crec que avui ha quedat palès que sí que era 
veritat: hi havia quatre persones a l’inici d’aquest Ple, que han marxat cap a la meitat, 
reclamant, doncs, que hi ha quatre carrers que no volen canviar de barri, i que sembla 
que vostès els volen obligar. Ells volen seguir sent Germans Sàbat i que vostès els 
volen fer ser Taialà. 

En aquell moment se’m va dir que no era veritat allò. Home, han tornat. Va venir un, 
avui eren quatre. I jo m’he estat informant, sí que hi ha una problemàtica i, per tant, 
m’agradaria saber quin és el capteniment del Govern en relació amb això i què pensen 
fer per solucionar-ho. 

I també m’agradaria saber quin és el capteniment del Govern, i si tenen constància 
sembla de la inseguretat o sobretot les molèsties que s’estan ocasionant a la zona de 
les Casernes i a la zona de la nova biblioteca, que sembla que hi ha grups de joves 
menors, que també sembla per la informació que ens arriba, doncs, consumeixen 
certes drogues durant el dia i que molesten i creen inseguretat als veïns a les entrades 
i sortides dels seus habitatges i també a certes hores de la nit molèsties per la part de 
la part del Migdia. Voldria saber si en tenen constància; si en tenen, què faran o què 
estan fent per solucionar-ho, i si no en tenen constància, doncs, els agrairia que s’ho 
anotessin i que prenguessin les mesures oportunes per evitar que això continuï 
passant. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Demanava vostè un canvi 
d’interlocutor amb el Govern de l’Estat, s’ha produït aquest canvi i continuem amb els 
mateixos problemes a la ciutat de Girona. Notícia del Diari de Girona: «Toc de foment 
a Madrenas». Notícia també del diari: «Madrenas no confia que l’Estat inverteixi a 
Girona». Nosaltres li preguntem, alcaldessa, quins són els problemes que hi ha i si 
vostè, doncs, prefereix seguir construint el seu relat dia a dia o prefereix construir 
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Girona, perquè veiem que el Govern ha canviat, però que les coses a Girona no 
canvien, alcaldessa. 

Un altre tema: la tempesta Leslie va descarregar amb força a les comarques gironines, 
sabem el risc existent a plaça Catalunya; per tant, ens agradaria saber què té previst 
fer el Govern amb aquest tema que porta pendent molts anys. 

Un altre tema: fa cent quatre dies que esperem un informe que es va dir que se’ns 
faria arribar sobre l’ús que es fa, concretament l’alcaldessa, del cotxe oficial. Voldríem 
saber quan se’ns farà arribar aquest informe. 

Un altre tema: a nosaltres ens agradaria saber si l’alcaldessa ens considera gent de 
segona o si l’alcaldessa considera que nosaltres som mals catalans. Ens agradaria 
també si sap la diferència entre actuar com a membre d’un partit o com a alcaldessa 
de Girona. Perquè, clar, el que fa vostè és en la revista Tot Girona en l’edició de Fires, 
i el que fa és venir a insultar el Grup de Ciutadans. Per tant, jo si vostè com a 
hooligan…, vol actuar com a hooligan, ho faci en representació del seu partit, li 
demano que no com a alcaldessa de Girona. 

I si no sap fer-ho, el meu grup sí que li demana que dimiteixi. I jo li haig de dir, 
alcaldessa, té en el seu Govern gent que és tolerant, té en el seu Govern gent que és 
responsable, té en el seu Govern gent que és oberta al diàleg; per tant, si vostè no sap 
comportar-se i l’únic que sap fer és en una revista, a l’edició de Fires, sortir i criticar i 
insultar i menysprear el Grup de Ciutadans, li ho reitero, alcaldessa, dimiteixi, perquè 
no ho està fent gens bé. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Torno a fer una 
pregunta que vaig fer a l’anterior Ple en relació amb la cruïlla Mare de Déu del Món 
amb el carrer Lleida, al barri de Sant Narcís, que segons ens han comentat diferents 
veïns, s’han produït accidents de trànsit per la manca de visibilitat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Jo els agraeixo que 
igualment deixin la pregunta, perquè així constarà en acta, però, evidentment, ara no 
els hi podrem respondre, però ja després farem un repàs amb el regidor. (Comentaris 
de fons.) Sí, d’acord. Per tant, gràcies, perquè constarà, però ara no els hi podrem 
respondre.  

Senyor Rodríguez… 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Més que tot, el dia 1 d’agost vam entrar les 
al·legacions sobre el reglament de les piscines i era per saber…, com que no hem 
rebut resposta, per saber com està això. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyora 
Paneque… 
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Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): A veure, per la llista també del senyor Alcalà, 
però perquè consti, les queixes reiterades sobre la línia 6 altra vegada, les freqüències 
no funcionen, a més, en ser alternades. Jo l’altre dia haig de dir que vaig trigar una 
hora per anar des de la parada del carrer del Carme fins arribar a Pont Major, és un 
desastre. 

I vinculat amb les línies de bus, amb l’anunci que varen fer d’aquest grup de treball i 
també en haver convocat una taula –que ara s’ha desconvocat per motius de salut–, 
no entenem bé si els grups municipals es troben en aquest grup de treball o se’ns 
informarà a través de la Taula de Mobilitat.   

Respecte a l’enllumenat, saben que hem entrat una pregunta, que ens queda pendent 
la resposta, volíem saber si ens ho podien avui avançar, tot i que crec que també és 
del senyor Joan Alcalà. Afegir-hi, en tot cas, que hi ha algunes zones on ens està 
arribant la manca d’il·luminació. Per posar-los un exemple, al carrer Narcís Roca 
Farreras hi ha un petit parc infantil que no té cap mena d’il·luminació. I ara que les 
nits…, o sigui, que les tardes s’escurcen, doncs, es fa més necessari que mai. 

Fa algunes setmanes també el regidor Albertí, si no m’equivoco, va demanar el pla de 
voreres en aquest plenari. No sabem si li ha arribat a ell o no; nosaltres ens vam 
adherir a la seva demanda… A nosaltres no ens ha arribat. En tot cas, doncs, 
especialment complicades la zona del parc de Núria Terés, zones de l’esquerra del Ter 
i travessia de Santa Eugènia, l’estat de les voreres és realment lamentable. Bé, quan 
ens arribi, doncs, comprovarem. 

I dues qüestions. Hem vist a premsa la demanda d’un col·lectiu sobre el tema de 
«Volem pujar a fires»; volíem saber si l’equip de Govern té alguna previsió d’actuació, 
si ens poden informar. 

I respecte a una notícia també apareguda al diari d’augmentar la capacitat de 
Sarraïnes amb un altre espai, també ens agradaria rebre informació més detallada, 
perquè, bé, ens semblaria més important augmentar diners de housing que no 
d’aquest tipus. Sé que usuaris diferents, però ja no vam participar gaire en la idea que 
s’establia l’any passat. I, en tot cas, abans de fer aportacions, des del nostre grup 
municipal volíem saber quin és el plantejament que tenen. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Ja fa uns dies que estic anant cada dia al Mútuam, que és l’hospital que hi ha al costat 
del Trueta, i resulta que veig…, ja sé que em dirà que és competència de Sarrià, però 
hi ha els usuaris que van allà perquè tenen els familiars o així i allà veig que és un 
perill potencial sobretot a l’hora de sortir. Si es podria parlar amb Sarrià i fer alguna 
actuació, perquè jo veig que allà un dia passarà algun accident important, perquè és 
un tema de mala sortida. Li volia fer aquesta reflexió. 



182 
 

Després, una queixa dels veïns d’allà de Taialà, de les branques amuntegades al 
carrer García Lorca, que hi ha una mica de parc i no sé per què s’ha estat dues o tres 
setmanes tot el que és el petit parc ple de branques, en comptes de… No sé, què ha 
passat o si és que hi ha hagut descuit o no s’ha informat… Vull dir, això hi ha una 
queixa per part dels veïns. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. A 
veure, en relació amb les fulles que surten cada any, a veure, els carrers de Girona ja 
estan tots plens de la catifa de fulles i el que estem veient és que un any més hi ha 
discriminació a l’hora de retirar aquestes fulles, perquè al centre es fa constantment, 
perquè es veu cada dia, però resulta que en els barris s’està convertint ja que no 
distingeixes el que és la vorera del que és la carretera, perquè és tot una capa. I, a 
més, és perillós, perquè amb la humitat rellisca. I a veure si la ciutat augmenta 
d’habitants, també hauria d’augmentar tot el tema de neteja, perquè hi ha més gent. 
Vull dir que potser de cara a l’any que ve als pressupostos, doncs, ampliem la partida 
per a neteja, perquè és una constant, que no és només les fulles. També hi ha molts 
carrers que les queixes que no es neteja bé, doncs, probablement perquè no hi ha 
temps a netejar millor per manca de pressupost, perquè potser s’hauria d’ampliar molt 
més la plantilla. 

I en relació, després, amb el que va passar fa uns dies al barri de Sant Narcís, que hi 
va haver actes de vandalisme en què es varen destrossar uns quants vidres de cotxes 
i també portes, a veure, cada vegada hi ha més inseguretat en el barri –suposo que en 
altres barris també, però això va passar a Sant Narcís–, els veïns estan molt 
preocupats perquè se senten insegurs. I a veure si prenem alguna mesura 
extraordinària o com fem això perquè cada vegada la cosa va a pitjor. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, afegir-nos a la petició sobre el 
«volem pujar» o ara no recordo el nom de les persones amb altres capacitats. 

Llavors, una pregunta que ens ha arribat des del barri de Pont Major, i és que hi ha 
hagut un increment també d’una sensació d’inseguretat pel fet de la presència de 
moltes persones que estan dins utilitzant la presó com un espai obert com ara tenim a 
la presó de Girona. Ens han arribat reiterades queixes que han fet peticions de 
reunions i de trobades amb el Govern en el barri per poder-ho ensenyar i que ningú 
des del Govern ha fet res. I, per tant, ens agradaria saber què opina i què està 
passant. 

En segon lloc, el trenet turístic, ens agradaria saber si ja se’n va definitivament a plaça 
Catalunya. És així? I si és així, quina raó porta a fer-ho, si és que hi ha un nou 
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establiment turístic molt important a la plaça Catalunya que pugui haver ocasionat 
aquest moviment o a què es deu que el trenet es tregui del pont de Pedra i se’n vagi a 
plaça Catalunya, si és així, si és vertadera la informació que ens ha arribat. 

I, finalment, dues preguntes relacionades amb el circ. La primera és que sabem que 
l’alcaldessa va trucar a Sarrià per demanar-li que no acollís un altre circ mentre hi 
havia Fires. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): No és veritat. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Ens agradaria saber si aquesta 
informació que a nosaltres ens ha arribat d’una font fiable és així i, si no, que ens la 
desmentís. Ens ha arribat d’una font fiable i nosaltres creiem les nostres fonts. Li 
donem l’oportunitat que ho rebati, i si no és així, fantàstic; si fos així, ens agrairíem que 
ens expliqués els motius. 

I l’altra, és que fa aproximadament uns mesos vostès van explicar en un ple que 
després del Festival Internacional de Circ, el que era el circ de Nadal no tindria o no 
tindria un suport explícit des del Govern de l’Ajuntament, perquè entenien que ja 
s’apostava pel Festival Internacional de Circ. Veiem que hi torna a haver publicitat del 
circ de Nadal de la mateixa empresa, una empresa que ha sortit també en el programa 
de Fires com a programadora de Fires. Tot plegat, ens agradaria saber d’allò que van 
dir vostès fa uns mesos que no donarien suport a un nou circ de Nadal a on ha quedat 
allò, perquè torna estar a la ciutat una empresa que no para de ser beneficiada per 
part del Govern. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, en primer lloc, s’han recuperat 
els articles de la Llei 24/2015, d’habitatge, que havien estat recorreguts pel PP. Són 
uns articles que van ser molt útils quan van ser d’aplicació i que van permetre 
recuperar habitatge per a ús social. Llavors, demanem que com que encara no està 
ben bé en funcionament, sí que demanem que es comenci a activar ja l’oficina 
d’habitatge perquè quan arribi el moment estiguem preparats per tornar a utilitzar en 
benefici de la ciutat aquests articles que s’han recuperat. 

Un altre és un prec: l’altre dia se’ns va informar que en el marc de la Setmana de les 
Ciutats Educadores es faria un reconeixement a la tasca d’alfabetització que s’ha fet a 
la ciutat i que es continua fent a la ciutat. Però ens ha arribat que no s’ha tingut en 
compte una entitat que entenem que és referent en temes d’alfabetització a la ciutat, i 
ens ha sorprès, que és el Nucli Paulo Freire. És una entitat que forma les persones 
que bàsicament han impulsat o van impulsar en el seu moment tot el que és 
l’alfabetització a la ciutat, emmirallant-se també i treballant també en programes, 
doncs, a països com Nicaragua. I, llavors, doncs, sorprèn tremendament que no se’ls 
hagi tingut en compte per treballar aquest reconeixement, per reunir-se i per parlar-hi. 
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Em sumo també a la demanda d’aclariment de tot el que és el projecte Sarraïnes, que 
aquí hi ha confusió una mica en el que ha sortit a premsa, almenys a nosaltres ens 
genera dubtes. I si no es pot resoldre ara perquè és prou complex, doncs, potser sí 
que agrairíem, veient que som més grups que hi tenim interès, una reunió per tal que 
ens expliquin exactament, doncs, quins són els projectes previstos en aquest sentit, o 
sigui, en general amb la gent que està al carrer siguin MENA o joves provinents de la 
idea dels MENA o siguin altres perfils. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Sí, gràcies, alcaldessa. Una petita reflexió prec: 
per començar, o sigui, sabem que en el cas del vehicle aquell que el camió municipal 
va trencar el retrovisor ja han estat indemnitzats. Lamentem que hagi passat tant de 
temps quan aquesta gent a partir del moment que es va saber la situació en què 
estava, doncs, que l’Ajuntament no hagués actuat amb més diligència. 

Això em porta a fer una petita reflexió general: els ciutadans estan en el centre de 
l’acció de l’Ajuntament, del Govern, de tots nosaltres. I quan s’adrecen a l’Ajuntament, 
demanaríem que els regidors al davant de totes les diferents àrees, doncs, que es faci 
un major acompanyament de totes les tramitacions i actes que fan els ciutadans a 
l’Ajuntament. Perquè hem tingut diverses queixes de ciutadans que s’han adreçat a 
l’Ajuntament i que s’han vist poc acompanyats en les seves demandes. I jo crec que és 
complicat, però que caldria fer un esforç per dinamitzar els treballadors que atenen el 
públic de les diferents àrees de cara que els ciutadans quan s’adrecen es trobin ben 
acompanyats i que intentin ajudar en els seus neguits, en les seves demandes, 
etcètera. una mica aquesta reflexió general. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, una pregunta en relació amb la informació 
que ens fan arribar els veïns de Font de la Pólvora en talls de subministrament elèctric 
que els succeeixen gairebé a diari cap al voltant de les set…, bé, cap al vespre. 
Sabem que el regidor hi està dedicant alguns esforços, però no sabem exactament si 
es concretaran en alguna solució efectiva de cara que els veïns no hagin de patir 
aquest contratemps, clar. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. El 9 de setembre del 2015 
formulava una pregunta respecte a un solar que hi ha al carrer Montnegre, davant del 
número 50, que estava ple d’herbes i estava en molt mal estat. És veritat que en 
aquest moment s’ha ficat una tanca de filferro, però continua amb una brutícia 
increïble, amb unes herbes altíssimes. Seria inaudit, per exemple, un solar com aquest 
que estigués a l’eixample, no es contemplaria en cap cas. 
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I igualment, a davant del cementiri, una mica més endavant, allà al carrer Montnegre hi 
ha uns solars que també estan molt deixats de la mà de Déu, amb l’agreujant que allà 
hi ha molts de nanos que quan surten de l’institut hi passen. Ens agradaria saber si 
podrien instar els propietaris d’aquests solars, si us plau, que fessin una neteja 
d’aquests. 

I una segona pregunta: el diumenge passat vaig tindre el goig de passejar amb el 
senyor Berloso per les Pedreres i uns dels veïns em vàrem demanar que –no és res 
del barri–, senzillament, a la plaça Poeta Marquina, a la parada d’autobús hi ha uns 
bassals molt importants el dia que plou, i pràcticament diuen que és impossible agafar 
l’autobús sense agafar una «mullerina» de peus. I, clar, eren gent d’una edat avançada 
i entenc que a tots ens empipa mullar-nos els peus, però a aquesta gent encara més. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Era una 
pregunta per al senyor Alcalà, que no hi és. És sobre el bus que puja a les Àligues, 
que sempre va ple d’estudiants, i que normalment és un bus molt petit, d’aquests 
petits, i que hi ha moltes hores que els estudiants no poden pujar perquè va ple. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Perfecte. Doncs, 
com els deia al principi, hi ha diverses preguntes que en quedarà constància en acta i 
després quan es recuperi mirarem si pot anar contactant amb alguns de vostès, com, 
per exemple, el tema dels solars que s’ha de requerir… Vull dir, que no és del senyor 
Berloso, sinó que s’ha de requerir. 

D’acord, doncs, respostes. En principi el senyor Pujols, crec, només reglament piscina, 
que molt ràpid ja ha dit que… Ah, dos, disculpi. 

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Referent al reglament de les piscines, hem recollit 
totes les esmenes de tots els grups, de les quals, d’aquestes esmenes, hem parlat a 
nivell jurídic a veure quines podien ser admeses i quines no. Un cop ja elaborat el 
recull de totes elles, properament teníem pensat fer una reunió amb tots els grups i 
explicar quines hem incorporat al reglament i quines no, i el perquè d’aquest no. Però, 
això com que no hi havia pressa, perquè això estem parlant ja més de cara a l’estiu, no 
vol dir que ho deixem molt més enllà, però sí que no ens corria tanta pressa i us 
avisarem properament. 

Quant al tema de les ciutats educadores, justament vaig rebre un comunicat en el qual 
el dia 30 de novembre sí que és cert que se celebrarà el Dia Internacional de les 
Ciutats Educadores. I per aquest motiu, el Consell Municipal d’Educació proposa el 
reconeixement de l’alfabetització de les persones adultes a la ciutat de Girona. És per 
tot això que ho hem enviat ja a totes les entitats, invitant totes les entitats que duguin a 
terme projectes i programes d’alfabetització de persones adultes, i que el dilluns dia 12 
de novembre els citem a les onze del matí al Centre Cívic Barri Vell. No sé si en 
aquesta citació s’ha avisat aquesta persona. Si tu em dius exactament com hi podem 
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arribar, jo els transmeto…, bé, Educació, el servei i els fem arribar la convocatòria. I si 
se sap d’algú més, nosaltres encantats de fer-los-hi arribar. D’acord? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Sastre 
no sé si té… No tenia res, veritat? (Remor de veus.) Doncs, el senyor Cristóbal 
Sánchez.  

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Cap problema, hi ha confiança. A veure, 
sobre el tema de… Perdó, que m’havia preguntat sobre això del pont…, de la presó. 
Bé, no és que sigui la presó, la presó no funciona com a presó, sinó que són persones 
que estan en tercer grau. Sí que realment estic en contacte, o sigui, l’últim contacte va 
ser just ara fa quatre dies, amb una persona que em va fer arribar que ella havia tingut 
un parell d’incidents amb una persona d’aquestes que està en tercer grau i que, doncs, 
estaria bé que miréssim de fer alguna cosa… Però, bé, no em va saber dir realment ni 
qui era aquesta persona. Li vaig preguntar si havia trucar per telèfon a la policia; em va 
dir que no. Li vaig dir a veure si havia presentat denúncia; em va dir que no. I li vaig dir 
que, clar, és que sense dades serà difícil que féssim alguna cosa. Per tant, jo el que li 
vaig aconsellar va ser que truqués quan passés alguna cosa d’aquestes o que 
presentés també denúncia. No volia. 

Malgrat tot –malgrat tot–, hem estat connectats amb Whatsapp. Jo vaig fer gestions 
amb el director del ventre cívic per veure si ell era conscients que hi havia aquesta 
problemàtica; em va dir que no, i que aquesta gent, que no són dos, són diversos que 
estan en tercer grau i que van al centre cívic, que ell no tenia constància que hagués 
passat re. Vaig parlar amb la policia i també els vaig informar dient que passava això. 
Vaig parlar amb l’associació de veïns, amb el president, a veure si ells també eren 
conscients que tenien… Em van dir que tampoc. Jo li vaig oferir…, vam estar intentant 
contactar, quedar un dia per parlar personalment, malgrat que no hi havia dades, però 
per fer-li també una miqueta de companyia en el sentit més quasi emocional, perquè 
és que sense…, és el que jo li deia, sense dades i sense denúncies, poca cosa podem 
der. Però, bé, resulta que vam quedar aquest dilluns, precisament jo era fora, i avui 
tampoc m’ha dit res. 

O sigui, estem en contacte constant. Jo el que passa que, és clar, li estic dient que què 
farem de parlar si… Que ja ho sé el que ha passat, estic informat i he informat la 
policia i, per tant, ells també són conscients del que està passant. Però tenim dificultats 
per trobar-nos personalment per això, perquè no acaben… En aquest cas, per 
desgràcia és una de les coses que sempre m’han dit, que, és clar, si no hi ha dades, 
què fem? Sí que ja he informat la policia, he informat i he temptejat a veure si realment 
era una alarma social, però sembla que només és una persona que ha tingut un 
problema. Però malgrat tot, estem en contacte. El que passa que a ella li va bé a les 
dotze i a mi, doncs… Hem de mirar de quadrar horaris, eh? Però que el tema està…, 
que estic amb el tema. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte al 
tema d’alfabetització que mancava una associació que potser era referent… Ai, li ha dit 
vostè, perdó. Sí, sí, ara pensava. Disculpeu. 

I de talls a Font de la Pólvora… (Veus de fons.) D’acord, perfecte. 

Passem, doncs, a la senyora Palau pel tema de les fires adaptades. 

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Paneque i senyor 
Salellas –em sembla que han sigut els dos que han fet referència a l’adaptació de les 
atraccions de fires–, abans, el dia que vaig fer la roda de premsa valorant les Fires, 
que ja havia sortit alguna notícia en aquest sentit, ja vaig informar en aquell moment, 
doncs, que, òbviament, és un mancança que tenim i que faríem les gestions oportunes 
per veure com ho podíem solucionar. 

Avui han sortit més notícies en aquest sentit. Nosaltres…, vejam, jo personalment he 
contactat amb l’associació de firaires, que són unes empreses privades que tenen les 
seves atraccions, i mentre estàvem aquí estàvem per veure quines accions podran 
prendre per solucionar-ho.  

I, a més a més, els propers dies tindrem una reunió amb aquesta gent, no sé si és ben 
bé una associació o un grup que han manifestat aquesta problemàtica, doncs, ens 
reunirem l’alcaldessa i jo mateixa amb ells per veure què plantegen, què tenen, què 
veuen, quines opcions veuen. I a partir d’allà, veurem quines mesures o quines 
solucions poden aportar els firaires en aquesta situació. 

El tema de l’oficina d’habitatge, senyora Pèlach, estem amatents i evidentment que no 
deixarem passar-ho. Estem a l’aguait per a quan surti ja no deixar-ho escapar. 

I després, si no m’equivoco, també la senyora Pèlach i la senyora Paneque parlaven 
de Sarraïnes, del pla de fred. A veure avui ha sortit la notícia quines idees portem, no? 
Primer, intentar obrir abans que es va obrir l’any passat, que, si no ho recordo 
malament, es va obrir a finals de gener, principis de febrer –no tinc la data ara aquí, 
però era a aquells voltants–, llavors, la nostra intenció com a equip és poder-ho obrir a 
mitjans de desembre. No els puc dir la data exacta perquè no la tenim concretada. I el 
lloc on havíem decidit fer-ho era al mateix espai, però en els darrers dies ha sortit una 
possibilitat d’una altra ubicació que hem d’acabar de valorar si és correcta per a l’ús 
que necessitem i si està en condicions de poder-ho adaptar a això. Si això fos correcta 
i que està en condicions de poder-ho adaptar, possiblement faríem un canvi d’ubicació, 
que els ho comunicaré tan aviat com es concreti, perquè a hores d’ara no els ho puc 
concretar. 

El funcionament, com és obvi, l’any passat va ser el primer any i va haver-hi, doncs, 
alguna cosa que veiem que es pot millorar, com és intentar evitar fer cues perquè al 
final al migdia ja hi havia cues per poder entrar. I, per tant, estem… Avui ens hem 
reunit amb l’equip directiu de La Sopa per veure com ho podem fer per evitar aquestes 
cues o que no hi hagi tantes cues.  
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I el perfil que pensem de la persona usuària, doncs, serà el mateix perfil: aquella 
persona que respectablement pels motius que…, no vol entrar a dintre del circuït més 
institucional de La Sopa perquè se sent més controlat…, bé, pels seus motius, però 
que sí que està vivint al carrer i que accepta sense cap tipus de normativa, a part de la 
convivència que ha de ser correcta, òbviament, doncs, accepta poder venir, sopar, 
dormir i marxar sense tenir cap lligam administratiu ni organitzatiu ni normatiu. Aquest 
és el perfil que estem pensant i és el que continuarem mantenint. 

Quan tingui el lloc definitiu, si és un altre, la data d’inici i com funcionarem, no tinc cap 
problema a informar-los a tots vostès. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Vejam, a la senyora Veray, vull dir, els Germans 
Sàbat, en tot cas, l’alcaldessa ho contestarà. 

La inseguretat que s’està donant, la sensació aquesta d’inseguretat aquí a les 
casernes, estació i tal, vull dir, sí que en som, doncs, coneixedors. Això s’està 
treballant. Saben vostès que la seguretat està a càrrec dels Mossos d’Esquadra, vull 
dir, en tot cas, la Policia Municipal la complementa. S’està treballant ja en coordinació 
amb els Mossos d’Esquadra. 

I aquí tenim el problema dels MENA que han arribat i aquests són els que creen 
aquesta sensació d’inseguretat, però que ja s’hi està treballant. 

Després, sí, el senyor Granados respecte a Taialà: branques, ho mirarem, perquè 
estaven ja les programacions de fulles i branques, vull dir, doncs, a tots els carrers i 
tal… (Comentaris de fons.) I no els han recollit? Bé, en prenc nota i ja demà miraré els 
serveis de jardineria i vejam què hi ha en aquesta qüestió. 

La senyora Costa, quant també a fulles: discriminació no n’hi ha, hi ha programacions, 
hi ha unes programacions ara al temps de fulles. Però jo li haig de dir que, per 
exemple, divendres… (Comentaris de fons.) Acumulació de fulles. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Com Temps de Flors volen dir… 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Ah, d’acord. Llavors, bé, hi ha aquestes 
programacions i es respon, diguem-ne, a la programació. 

Sí que, per exemple, aquest cap de setmana Sant Narcís es queixava, vull dir, del 
mateix problema: hi varen anar el divendres i el dissabte es tornaven a queixar del 
mateix problema. Hi ha molts arbres a Girona, ara cauen moltes fulles i es dona per al 
que es dona i ja està, no? I aquest mal temps, els vents desplacen les fulles… Han fet 
un sector…Vull dir, aquest és el problema que hi ha, però no hi ha discriminació, ho 
vull deixar ben clar, que no hi ha discriminació quant a carrers. 
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Senyor Salellas, bé, hi ha la qüestió d’inseguretat, en tot cas, vull dir, és el mateix que 
li ha contestat el senyor Cristóbal. 

Llavors, senyor Terés, respecte als talls de llum de Font de la Pólvora, bé, el sector est 
concretament, vull dir, aquest és un tema que també, doncs, estem treballant junt amb 
la Generalitat. Va haver-hi aquella denúncia que vàrem fer via Indústria de la 
Generalitat. La Generalitat també ha pres, diguem-ne, qüestió amb aquesta…, formar 
part de la solució d’aquesta qüestió que se’ns dona al sector est. 

Tenim reunions que ja hem fet amb Endesa. Endesa, vull dir, igual que com va fer a 
Figueres, està sectoritzant, diguem-ne, doncs, tot el fil que alimenta els diferents blocs 
i tal, a fi i efecte de detectar on hi ha càrregues exagerades i que això porta, vull dir, 
doncs, a fer baixar el limitador de la llum. S’està treballant en aquest tema amb 
Endesa. I, després, estem buscant també…, s’està negociant, diguem-ne, solucions a 
totes aquestes persones que estan enganxades i que fa tres anys els vàrem arreglar 
tot el tema dels comptadors i, vejam quin solució es troba en aquest sentit. 

I al senyor Albertí respecte, vull dir, al carrer Montnegre, aquests solars i després al 
Poeta Marquina… –perdó–, al carrer Montnegre, llavors, això està clar, són finques 
privades i hem de veure… Jo ara en aquest moment no li sé contestar, perquè els 
requeriments els fan des d’Urbanisme. 

I quant a les basses de Poeta Marquina, també, vull dir, això és d’Urbanisme i, en tot 
cas, passarem aquesta daixò. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Referent al tren 
turístic, la senyora Plana. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Estava convençudíssima que em faria una pregunta 
sobre el trenet avui, senyor Salellas, perquè el recorregut que devia fer ahir li devia 
donar per pensar que «fes-li alguna pregunta». A veure, les parades…, la parada del 
trenet del pont de Pedra, ja vaig dir en una altra ocasió, ja vaig explicar que la intenció 
és a poc a poc anar alliberant el pont de Pedra. Estem preparant ara el nou plec de 
clàusules per a la nova concessió del trenet. Llavors, ens estem replantejant el 
recorregut, el tipus de vehicle, ens estem plantejant les parades. 

Sí que és veritat que pensem parada a Santa Clara, potser, potser parada a l’avinguda 
Sant Francesc, potser parada a la plaça Catalunya, però també hi haurà altres 
parades. Ens plantegem també i estem estudiant fer una parada a Canalejas, una 
parada potser a la plaça Sant Pere. Però no tenim res en ferm encara, estem acabant 
d’estudiar de quina manera ho muntarem tot, perquè el que sí que tenim claríssim és 
que per dintre del Barri Vell no passarà el trenet. Que també ja dic que serà diferent, 
serà un model diferent, però ho estem acabant de mirar. 
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A finals d’any jo crec que ja estarà tot tancat i es podrà publicar a partir de finals de 
gener, principis de febrer, el nou plec de clàusules. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Jo crec que ja és una 
obsessió això del circ, ja no sé ni pas com definir-ho. 

Fa ja uns quants anys que no hi havia circ; ara perquè n’hi ha massa i contínuament 
és la mateixa pregunta. Sincerament, senyor Salellas, el tema del circ: és un privat que 
estableix un circ, sol·licita, com totes les entitats, poder penjar la propaganda oportuna, 
hi ha una ordenança que s’aplica i s’aplica. I ja està. És que no té més secret que 
aquest. 

Tant de bo ens vingués…, no sé, algú més privat que vingui a muntar activitats a la 
ciutat de Girona. Jo crec que enriquir-nos és positiu, senyor Salellas, li ho dic 
seriosament. (Comentaris de fons.) Home, pagarà el que li toca pagar igual que la 
resta d’entitats, segons les bonificacions o no bonificacions. 

L’Ajuntament si ha pagat alguna cosa? Almenys el Departament de Cultura no ha 
pagat absolutament res. I estem prou contents de l’activitat de circ que hi ha hagut. 
Vull dir, no entenem pas aquesta…, no sé, la sensació a vegades és més persecució a 
la persona, a l’entitat que no pas a l’activitat. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. I per finalitzar, hi havia 
en primer lloc el tema de Germans Sàbat i Domeny, que potser no vam traslladar en el 
seu moment correctament la informació, perquè en cap cas hem dit que no passava 
res, sinó que ho estàvem treballant amb ells. I el que és cert és que aquí…, vull mirar 
de ser molt prudent, perquè es tracta de dues associacions que cadascuna esgrimeix, 
doncs, els seus arguments, i les dues defensen una opció referent a quatre carrers, 
que uns consideren que pertanyen a una associació i els altres consideren que 
pertanyen a una altra. I, per tant, vull ser molt prudent.  

I és cert que l’associació de Germans Sàbat han fet certes recollides de signatures, 
però, clar, que les han fet fora de l’Ajuntament, lògicament i, per tant, que la fe jurídica 
exacta de la voluntat exacta dels veïns d’aquests carrers, doncs, seria bo tenir-la del 
cert. I, per tant, el que s’ha acordat –crec que ja ho saben– és que es farà un procés 
de consulta, es preguntarà als veïns d’aquests quatre carrers que si desitgen formar 
part d’una associació o d’una altra, perquè decideixin lliurement l’associació a la qual 
volen pertànyer. Perquè ens sembla que és la manera més democràtica de fer-ho, 
perquè no volem entrar a valorar més i que siguin els mateixos veïns que decideixin 
quina és l’associació. I així nosaltres també fefaentment tenim, doncs, el coneixement, 
que crec que és com ho hem de fer, tenir el coneixement de la voluntat dels veïns 
d’aquests quatre carrers. 
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I, per tant, no acaba d’estar resolt, sinó que hem trobat aquesta solució. I que és cert i 
no l’enganyo, no agrada a tothom aquesta solució, perquè cadascú defensa la seva 
opció. I, de fet, em sembla que no agrada massa. Però, vaja, és l’única solució que 
ens ha semblat més adequada, que siguin els mateixos veïns que decideixin. 

I això quant a un tema. Respecte al que m’ha…, no sé, intentat fer reflexions o fer 
preguntes o no ho sé, la senyora Pujola, aquesta pregunta de: «Es pensa dedicar en 
general a resoldre problemes de la ciutat?» És de veritat una pregunta?, em pregunto 
jo. Jo li respondré: estic totalment i absolutament amatent a les necessitats de la ciutat 
i, per tant, de la ciutadania. Situo el centre de la nostra labor de govern a les persones. 
Treballem intensament, no només jo mateixa, sinó tot aquest Govern, per millorar la 
vida de tota la nostra ciutadania, tota la ciutadania de Girona. També treballem 
intensament per procurar el progrés i la dinamització de la ciutat. També treballem 
intensament per convertir Girona en una ciutat referent en molts aspectes. No sé, li 
puc anar explicant, doncs, quina idea tinc del govern d’aquesta ciutat. I l’únic que li puc 
dir és que sí, que em dedico amb cos i ànima a treballar per a aquesta ciutat i per als 
seus ciutadans, si era aquesta una de les preguntes. 

L’altra, la del cotxe oficial, ni l’he entès, però em comença ja, la veritat, a molestar 
bastant. Nosaltres en el seu moment li vam donar la informació exacta, que, per cert, 
amb el resultat que va tenir de trasllat d’informació confidencial, que, vaja, va quedar 
palesa, perquè sortia vostè a la foto amb el senyor Castel explicant les dades 
confidencials. Per tant, no és ni que tan sols fos gaire difícil saber qui els hi havia 
donat. I més que això, jo ja no sé què més vol saber del cotxe oficial, perquè, escolti, 
té el coneixement… (comentaris de fons) Ja, amb infracció del ROM, és igual. 

En definitiva, jo no tinc consciència que hi hagi cap més petició feta a part de la que ja 
se li va donar i que, per cert, va tractar de forma incorrecta. I, per tant, jo no sé ja quina 
més història hi ha amb el cotxe oficial. I li demano que, si us plau… (comentaris de 
fons) En fi, molt bé. Ja li he contestat. 

Segona cosa, la revista: no sé exactament a què es refereix, ja ho miraré. Ara li ho dic 
de veritat, faig moltes entrevistes i ara no sé exactament a què es refereix. 

Però, vaja, estic segura que les meves opinions i de com crec jo que s’ha de gestionar 
una ciutat com Girona, estic segura que no coincidirem en gairebé res. És normal, 
vostès tenen unes idees de com s’hauria de gestionar i, evidentment, jo, aquest 
Govern en tenim unes de completament diferents. I segurament que si és una 
entrevista que parla de tot això, doncs, segur que no li agradarà gens, igual com a mi 
no m’agradaria gens el que vostè podria proposar per als gironins i les gironines. 

I, per tant, la dimissió de moment no me l’he plantejada, senyora Pujola. 

I respecte al circ, senyor Salellas, jo vaig trucar a l’alcalde de Sarrià; per tant, també el 
que acaba de fer vostè no sé si és molt adequat, perquè, a més, era una trucada de 
cortesia i de bon veïnatge precisament per evitar una situació pitjor. I, per tant, jo com 
que no crec que li hagi dit l’alcalde de Sarrià, no ho crec, quan vostè diu: «Sé del cert 
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el que li va dir», jo li dic que diu mentida, perquè el «sé del cert» li ha hagut de dir 
l’alcalde de Sarrià, si no, no ho sap del cert, i no crec que això que ha dit vostè, tal com 
ho ha dit vostè li digués l’alcalde de Sarrià. No ho crec.  

Perquè què vaig fer jo? Vaig fer una trucada perquè semblava que el circ de Sarrià 
podia estar incorrent en un il·lícit de publicitat enganyosa. I li vaig fer una trucada de 
cortesia i de bon veïnatge, ho repeteixo. I ho deixo aquí, perquè no vull embolicar-me 
més –no vull embolicar-me més. (Veus de fons.) Ja, però com que ho diu d’aquesta 
manera de «sé del cert que vostè va dir que el circ…», tot això, home, doncs, digui: 
«M’han dit i…, no sé, m’agradaria saber si és cert o no.» Però si no li ha dit la persona 
directa, jo crec que vostè no pot dir «sé del cert». (Comentaris de fons.) I després ha 
dit: «i ho sé del cert», i ho mirarem en l’acta a veure si és veritat o no que després ha 
dit: «i ho sé del cert». Ho mirarem, ho comprovarem després, perquè ho ha dit, perquè 
m’ho he apuntat: «sé del cert», d’acord? I no era cert.   

En fi, que era una trucada de bon veïnatge i de cortesia per evitar una assumpte pitjor, 
que podia ser de publicitat enganyosa, perquè parlaven de les Fires de Girona, el circ 
de les Fires de Girona.  

I crec que he contestat totes les preguntes que quedaven. Per tant, molt bona nit, molt 
bon vespre. 

Gràcies. 

I dit això, quan són les onze i quaranta-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.  

 

 


