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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 17 DE SETEMBRE DE 2018. 

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

ASSISTENTS:  

ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sra. MARTA MADRENAS I MIR (CiU) 
 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS I CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTÒBAL SÁNCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sra. EVA PALAU GIL (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sr. JOSEP PUJOLS ROMEU (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC – MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC – MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC – MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS I BONET (ERC – MES) 
Sra. LAIA PÈLACH SAGET (CUP – Crida per Girona) 
Sr. LLUC SALELLAS VILAR (CUP – Crida per Girona) 
Sra. ESTER COSTA FITA (CUP – Crida per Girona) 
Sr. TONI GRANADOS AGUILERA (CUP – Crida per Girona) 
Sra. SÍLVIA PANEQUE SUREDA (PSC – CP) 
Sra. ELISABETH RIERA ALEMANY (PSC – CP) 
Sr. JOAQUIM RODRIGUEZ VIDAL (PSC – CP)  
Sr. MANUEL MARTÍN VERTEDOR  (PSC – CP) 
Sra. MÍRIAM PUJOLA ROMERO (C’s) 
Sr. MANUEL VÀZQUEZ RODRÍGUEZ (C’s) 
Sra. CONCEPCIÓ VERAY CAMA (PPC) 
 
Dona fe de l'acte el secretari general, José Ignacio Araujo Gómez. També hi assisteix 
l'interventor Carles Merino Pons. 
 
Constatada l'existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA 
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1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE. 
 
Donar compte de les sentències i decrets dictats. 
 
Expedient 2016016971. Decret de l'Alcaldia de data 24 de maig de 2018 relatiu a 
sol·licitud d'aprovació de la baixa de l'Ajuntament de Girona , com a Soci Titular de la 
Federación Española de Municipios y Provincias  -  RED/Sección Red Española de 
Ciudades Saludables. 
 
Expedient 2018028590. Decret de l'Alcaldia de data 20 de juliol de 2018 relatiu a 
nomenament de la senyora Maria Jesús Mirón Romero personal eventual 
 
Expedient 2014014765. Sentència núm. 220, de 20 de juny de 2018. 
 
Expedient 2008011787. Sentència núm. 526, de 12 de juny de 2018. 
 
Expedient 2017044691. Sentència núm. 164, de 22 de juny de 2018. 
 
Expedient 2018020775. Sentència núm. 198, de 29 de juny de 2018. 
 
Expedient 2018011447. Sentència núm. 181, de 9 de juliol de 2018. 
 
Expedient 2015017027. Sentència núm. 266, de 16 de juliol de 2018. 
 
Expedient 2013010570. Obligacions subministrament informació Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques i al Ple Municipal en relació a l'execució pressupostària i 
situació de la tresoreria corresponent al segon trimestre 2018. 
 
PROPOSTES. 
 
Comissió Informativa d'Alcaldia 
 
3. Expedient 2018003381. Aprovació definitiva del projecte d'establiment i el projecte 
de reglament del servei públic de l'emissora de ràdio municipal. 
 
Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior 
 
4. Expedient 2018032541. Compromís de despesa amb càrrec a exercicis futurs. 
 
5. 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, i 9 de juliol de 2018. 
 
6. Expedient 2018002072. Aprovació compte general exercici 2017. 
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7. Ratificació de la inclusió en l'ordre del dia del següent punt: 
 
Expedient 2018025821. Aprovar definitivament l'expedient d'adjudicació de la 
concessió demanial per a l'explotació de l'estadi municipal de Montilivi així com el Plec 
de Condicions Administratives i ADJUDICAR directament la concessió demanial a 
l'entitat Girona Futbol Club SAD A17088329. 
 
Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública 
 
8. Expedient 2016017331. Verificació del text refós de la modificació puntual del 
PGOU 67 per a l'ajust dels límits i sistemes del Pla Especial Devesa. 
 
9. PROPOSTES URGENTS. 
 
MOCIONS ENTITATS CIUTADANES. 
 
10. Expedient 2018032002. Moció que presenta l'associació de veïns de Montjuïc 
demanant una línea de bus de servei a Narcís Xifra. 
 
11. Expedient 2018034366. Moció que presenta les joventuts d'esquerra Republicana 
per la creació d'una xarxa de bus nocturn al terme municipal de Girona i voltants. 
 
12. Expedient 2018035032. Moció que presenta l'entitat Club d'Escacs Gerunda per 
impulsar el I Festival d'Escacs de Girona 2019. 
 
MOCIONS. 
 
13. Expedient 2018034930. Moció que presenta pel grup municipal de la CUP-Crida 
per Girona per al dret a vot de totes les persones residents. 
 
14. Expedient 2018035141. Moció que presenta pel grup municipal de Ciutadans de 
condemna de tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota 
la ciutadania. 
 
15. Expedient 2018035157. Moció que presenta el grup municipal de PSC pel foment 
de l'activitat física. 
 
16. Expedient 2018035181. Moció que present el grup municipal d'ERC-Mes per 
reclamar l'adhesió de Girona a l'Aliança de Educació 360. 
 
17. Expedient 2018035182. Moció que presenta el grup municipal d'ERC-Mes per 
reclamar espais públics de descans i infantils sense una excessiva exposició solar. 
 

PART DE CONTROL. 
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DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l'Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i Règim Jurídic 
de les entitats locals, des de la resolució número 2018010407 a la número 
2018017023, des de 1 de juliol de 2018 fins a 31 d'agost 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 6 de juliol 
de 2018 (ordinària), 13 de juliol de 2018 (ordinària), 20 de juliol de 2018 (ordinària), i 
27 de juliol de 2018 (ordinària). 
 
18. PRECS I PREGUNTES 
 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona tarda. Donaríem inici 
a aquesta sessió del Ple ordinari del mes de setembre. 

Declaració institucional. 

Prèviament hi hauria una declaració institucional referent a un tema en què tots els 
grups municipals hi tenim molt d’interès i que efectivament molta preocupació per 
casos de situacions complicades que a vegades es produeixen i que mereixen, doncs, 
ser reivindicat el que no passi i treballar-hi per intentar evitar-ho. 

Aquesta declaració institucional que s’està fent a diferents llocs de tot Catalunya, en 
diferents municipis, però també en diferents àmbits, hem pensat aquí a Girona de 
demanar als responsables del Consell de la Gent Gran d’aquí de Girona que fossin ells 
els que fessin lectura d’aquest manifest que no necessita ni aprovació, ni cap mena de 
debat, perquè és evident que tots els grups estem absolutament d’acord i, per tant, li 
havíem demanat a la Maria Àngels Bahí si podia venir i per fer-nos una lectura 
d’aquest manifest. Per tant, si vols venir fins aquí davant, Maria Àngels, que t’agraeixo 
moltíssim que hagis acceptat perquè crec que així tots també ens sentim més ben 
representats que siguis tu en nom del Consell de la Gent Gran la que faci la lectura. Et 
pots posar al faristol. El regidor li ensenyarà com s’obre el micròfon i li baixarà... Si us 
plau, li poses a la mida. Perfecte. I quan estiguis a punt, Maria Àngels, benvolguda, 
t’escoltem atentament. 

Sra. Maria Àngels Bahí (en nom del Consell de la Gent Gran): Bé, en primer lloc, 
voldria agrair l’oportunitat que m’ha brindat l’alcaldessa de Girona, la senyora Marta 
Madrenas, per poder-me dirigir a tots vostès. Com a representant del Consell 
Municipal de la Gent Gran de Girona, és un honor que s’hagi pensat en nosaltres que 
s’hagi pensat en nosaltres per llegir aquest manifest que va per aturar el maltractament 
a les persones grans. El manifest és el següent: 
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«Les entitats sotasignants ens apleguem per manifestar el nostre absolut rebuig al 
maltractament a les persones grans i volem fer pública la nostra voluntat de treballar 
conjuntament per eradicar-ho mitjançant la prevenció, la sensibilització i les accions 
enfront del maltractament. 

»L’edatisme, aquesta discriminació per raó d’edat, és definit per Butler com un «procés 
de discriminació i estereotipació d’una manera sistemàtica envers les persones d’edat 
avançada pel sol fet de ser velles». I és aquesta discriminació el substrat de moltes 
situacions de maltractament a les persones grans. L’OMS estima que una de cada deu 
persones grans pateix maltractament; aquesta xifra de tota manera està subestimada 
perquè tan sols es notifica un de cada vint-i-quatre casos.  

»El silenci de les víctimes. Bé, pot estar motivat per diferents causes: per certs 
sentiments contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de 
confiança, per por a represàlies, per aïllament social, per falta de consciència, o per 
causa d’un deteriorament cognitiu. 

»Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten en 
diferents formes: maltractament econòmic, maltractament físic, maltractament 
psicològic o emocional, maltractament sexual, negligència, abandó i altres 
vulneracions i drets. 

»Per tant, ens comprometem a: fer accions conjuntes i coordinades per prevenir el 
maltractament a les persones grans; difondre els recursos jurídics de prevenció com a 
mesura de protecció d’aquelles persones amb capacitat de decidir elles mateixes –
l’autotutela, el poder preventiu, l’assistent, el patrimoni protegit–, així com de les 
mesures de protecció per aquelles persones que no poden decidir per elles mateixes 
per incapacitació o per altres mesures cautelars; emprendre accions de sensibilització 
–molt important per mi la pedagogia–, informació i formació que arribin a familiars, a 
institucions, a professionals, a persones grans i, en fi, a tota la resta de la societat; 
involucrar els mitjans de comunicació en el bon tracte de les persones grans i en la 
divulgació –això és important, la divulgació– del maltractament a la gent gran; 
commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les 
Persones Grans el dia 15 de juny de cada any; impulsar mecanismes eficaços i 
coordinats per l’assistència, l’assessorament, la denúncia anònima –anònima– i la 
protecció, entre ells, la creació d’un telèfon específic, gratuït i confidencial per a 
persones grans maltractades; i finalment reivindicar una justícia ràpida i eficaç per a 
les persones grans maltractades.» 

Moltes gràcies per la seva atenció i demanem l’adhesió del Ple de l’Ajuntament de 
Girona al manifest que acabo de llegir. 

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, Maria Àngels, en 
nom de tots i cadascun dels regidors que estem aquí. T’agraïm moltíssim que ens 
hagis fet l’honor de venir a llegir aquest manifest. 

1. INFORMES DE PRESIDÈNCIA. 
 
Molt bé. Doncs ara sí, donaríem inici a la sessió de Ple ordinari que saben que primer 
de tot faig una mica de referència a la situació del mercat laboral a la ciutat de Girona i 
seré molt breu, però com que ho fem sempre, doncs no vull deixar-ho de fer. Enguany, 
aquest mes d’agost, el nombre de persones registrades a l’atur a la nostra ciutat ha 
acabat amb 4.786 persones, estem a les xifres del quatre mil, dèiem que era positiu 
perquè feia molt de temps que no s’hi arribava, tot i que no ens cansarem de repetir 
que cal continuar treballant intensament en la reducció contínua d’aquestes xifres per 
arribar a zero, però com a mínim, com estàvem quan es considerava que no hi havia 
atur, diguéssim, en aquestes situacions en què les persones que estan inscrites són o 
per canvis o per millores, etcètera, que eren aquestes tres mil persones de quan hi 
havia plena ocupació. Però encara falta molt, com poden veure, de 4.700 a 3.000, 
doncs encara falta molta feina per fer i, per tant, tenim aquest repte per davant, tot i 
que les notícies són positives, perquè estem parlant de 57 o 56, no ho recordo bé, 
mesos consecutius de reducció interanual de l’atur, i això és positiu. 
 
Per acabar, només fer una referència a un tema i és el tema del nivell formatiu, és 
perquè m’agrada destacar una cosa diferent, per dir algun tema diferent cada vegada 
que tracto aquesta tema. Un 10 per cent de les persones que estan a l’atur no tenen 
estudis o els estudis primaris els tenen incomplerts, i un 67 per cent només tenen fins 
a educació general. És a dir, un 78 per cent tenen educació general o menys. És 
important perquè sempre quan diguem que és important la formació i treballar perquè 
més persones es tornin a reincorporar a la formació i a l’aprenentatge i que millorin la 
seva formació, els seus nivells educatius, doncs no és un tema menor. És important, 
perquè després té unes conseqüències directes. I, per tant, m’agradava avui destacar 
això per tenir sempre present que l’educació és vital, és essencial, una de les 
condicions més importants per reduir l’atur, perquè una persona es trobi amb menys 
situació de vulnerabilitat enfront a l’atur. 
 
Si els sembla, ho podem deixar aquí, tenen l’informe i qualsevol cosa ja saben que els 
serveis d’ocupació estan a la seva disposició. 
 
2. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 
Decret de l'Alcaldia de data 24 de maig de 2018 relatiu a sol·licitud d'aprovació 
de la baixa de l'Ajuntament de Girona , com a Soci Titular de la Federación 
Española de Municipios y Provincias - RED/Sección Red Española de Ciudades 
Saludables. 
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Aprovar per part de l'Ajuntament de Girona, la baixa com a Soci Titular de la RECS, la 
qual posteriorment haurà de ser aprovada per la Federación Española de Municipios y 
Provincias. 
 
Decret de l'Alcaldia de data 20 de juliol de 2018 relatiu a nomenament de la 
senyora Maria Jesús Mirón Romero personal eventual 
 
Nomenar personal eventual de confiança o assessorament especial a la senyora Maria 
Jesús Mirón Romero amb NIF 43.560.410C, assessora del grup municipal de PPC, 
assimilable al grup A2 (Nivell CD 21) tècnica de grau mig, amb una dedicació de 19 
hores setmanals i una retribució íntegra mensual de 930,20 € , amb efectes del dia 11 
de juliol de 2018 o data de signatura del decret de nomenament. 
De conformitat amb el previst a l'article 10 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
s'efectuarà la publicació de la present resolució en el BOP i en DOG, i es publicarà en 
el tauler d'anuncis de la corporació. 

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

* Sentència núm. 220, de 20 de juny de 2018, del Jutjat Penal núm. 1 de Girona, 
dictada en el procediment abreujat núm. 150/2016, en virtut de la qual es 
condemna a l'acusat com autor penalment responsable d'un delicte d'atemptat, 
a la pena d'un any de presó, inhabilitació especial pel dret de sufragi passiu 
durant la condemna i al pagament de les costes processals causades. 

 

* Sentència núm. 526, de 12 de juny de 2018, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, en virtut de 
la que s'estima el recurs d'apel·lació interposat per la recurrent contra la 
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Girona, de 25 de 
febrer de 2013, que havia validat la reparcel·lació del sector Accés Nord 
(recurs 399/08) i la seva posterior modificació (recurs 463/2009); s'anul·la la 
referida modificació de la reparcel·lació de 14 de juliol del 2009 i s'estima 
parcialment el recurs contra l'acord d'aprovació definitiva del projecte de 
reparcel·lació del 7 de març de 2006, ordenant a l'Ajuntament tramitar i 
aprovar una operació jurídica complementària. 

 

* Sentència núm. 164, de 22 de juny de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós 
administratiu núm. 248/2017, interposat per les parts recurrents contra el 
Decret d'Alcaldia de 27 de juny de 2017, en virtut del qual es va desestimar el 
recurs d'alçada interposat contra l'Ordre General de Servei 01-2017, de 30 de 
gener de 2017, per la que es regula la presència de comandaments els dies 
festius, caps de setmana, mesos de vacances i altres períodes de la Policia 
Local de Girona. 
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* Sentència núm. 198, de 29 de juny de 2018, del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Girona, que estima el recurs contenciós administratiu 
núm. 75/2018 A, interposat pel recurrent contra la desestimació per silenci 
administratiu del recurs de reposició interposat contra el Decret d'Alcaldia de 
data 8 de novembre de 2017, pel que es va imposar una multa de 90 € per 
estacionar un vehicle en una zona temporalment prohibida. 

 

* Sentència núm. 181, de 9 de juliol de 2018, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
50/2018, interposat pel recurrent contra el Decret d'Alcaldia de data 26 de 
gener de 2018, pel que es va desestimar la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada el dia 29 d'agost de 2016 pels danys soferts en motiu 
d'una caiguda a la via pública, carrer Castanyer de Girona, el dia 27 d'agost de 
2016, reclamant una quantitat de 24.397 €. 

 

* Sentència núm. 266, de 16 de juliol de 2018, del Jutjat Penal núm. 1 de Girona, 
dictada en el procediment abreujat número 171/16, dimanant de diligències 
prèvies núm. 1865/15, procediment abreujat núm. 201/15, del Jutjat d'Instrucció 
núm. 2 de Girona, en virtut de la qual s'absol a l'acusat del delicte contra la 
seguretat vial per conduir sota la influència de begudes alcohòliques del que se 
l'acusava. 

 
 
Obligacions subministrament informació Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques i al Ple Municipal en relació a l’execució pressupostària i situació de la 
tresoreria corresponent al segon trimestre 2018. 

L'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les obligacions 
trimestrals de subministrament d'informació per part de les Entitats Locals (art. 16), 
que s'haurà de fer per mitjans electrònics a través del sistema que el Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti als efectes (art. 5.1). 

Per tal de suportar aquesta tramesa d'informació es facilita accés al sistema informàtic 
de l'Oficina de Coordinació Financera de les Entitats Locals per a la comunicació de 
les dades d'execució pressupostària corresponents al segon trimestre de l'exercici 
2018 i establint un termini de remissió fins el 31 de juliol de 2018 a les 24:00 hores. 

En relació al primer trimestre d'aquest exercici, s'atorgà un termini excepcional fins el 3 
de maig de 2018 a les 10:00 hores, atès el calendari laboral de la comunitat autònoma 
de Madrid. Aquesta diferència horària respecte el calendari ordinari d'aquest tipus de 
tramesa ( que normalment s'estableix fins a les 24:00 hores del dia de tancament ) ha 
provocat una disfunció al sobrepassar aquest límit en hores i que ha suposat que ens 
resulti avui encara la tramesa com a validada i pendent de tancament. La informació 
però pot ser objecte de consulta per part dels òrgans de control extern de l'entitat ( 
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Direcció General de Política Financera i Ministeri d'Hisenda ) al haver estat registrada 
a l'aplicatiu habilitat als efectes. Estem a l'espera de reapertura de termini de signatura 
per part del Ministeri d'Hisenda, utilitat que s'ha plantejat per part del mateix 
organisme, i que quan es produeixi serà objecte de remissió la informació a aquest 
plenari. 

Així mateix, la Regla 52 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que 
s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local, i en compliment de 
l'establert a l'art 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
estableix l'obligació de la Intervenció de remetre al Ple de la Corporació informació en 
relació a l'execució dels pressupostos i del moviment i situació de la tresoreria d'acord 
amb el format i periodicitat que estableixi el mateix plenari i que en conseqüència ha 
estat recollit a les bases d'execució ( base 75a ) la informació mínima a subministrar. 

En data 18 d'abril de 2014 s'ha procedit per part de la Intervención General de la 
Administración del Estado ( IGAE ), previ anàlisi i estudi de les participacions i activitat, 
a la classificació de les entitats dependents de l'Ajuntament de Girona resultant una 
ampliació considerable del perímetre de consolidació als efectes de comptabilitat 
nacional, considerant com Sector Administracions Públiques les següents, i que per 
tant, estaran afectes a la normativa d'estabilitat pressupostària: 

Entitat local : 
- Ajuntament de 
Girona Organismes 
Autònoms : 
- Organisme Autònom d'Educació Musical 
- Organisme Autònom Patronat Call de Girona 

 
Consorcis adscrits : 
- Consorci del Ter 
- Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials 

 
Societats municipals : 
- Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema de Girona SA 
(TRARGISA ) 
- Transports Municipals del Gironès SA 
- Cementiri de Girona SA 
- Vivendes de Girona SA 
- Iniciatives i Projectes Municipals SA 

 
Fundacions : 
- Fundació Rafael Masó 
- Fundació Museu del Cinema Tomàs Mallol 
- Fundació Auditori Palau de Congressos 

 
Atesos els antecedents exposats  i legislació d'aplicació : 
- Llei Orgànica 2/2012 ( LOEPSF ), de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
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Sostenibilitat Financera 
- Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 
2/2012 ( LOEPSF ), 
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local, en compliment de l'establert a l'art 207 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

 
* Que en data 31 de juliol de 2018 fou tramesa la informació següent al Ministeri 

d'Hisenda i Administracions Públiques relatiu als estats d'execució trimestrals 
del pressupost de l'Ajuntament de Girona i ens sectoritzats a aquesta 
administració en relació al segon trimestre de l'exercici 2018, informant així 
mateix de la possible variació de les dades trameses fins al moment de 
l'aprovació de la liquidació pressupostària corresponent a l'exercici 2018 : 

 
A. Per cada una de les entitats : 

 
1. Entitats sotmeses a comptabilitat pressupostària : 
- Actualització del pressupost en execució fins a 31 de desembre 
- Romanent de tresoreria al trimestre vençut 
- Calendari i pressupost de tresoreria 
- Dades d'execució de dotació de plantilles i efectius 

- Deute viu i venciment  mensual previst al proper 
trimestre 

- Perfil de venciment del deute en els propers 10 
anys Annexes informació : 
- Informació que permeti relacionar el saldo entre ingressos i despeses amb la 
capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb les normes del Sistema 
Europeu de Comptes 
- Informació per aplicació de la regla de la despesa, detall de les inversions 
finançades per altres administracions públiques 
- Avals de l'Entitat 
- Obligacions reconegudes per l'entitat local a favor d'unitats del sector públic 
per capítols 
- Interessos i rendiments meritats en l'exercici ( despeses ) 
- Operacions pendents d'aplicar a pressupost 

 
No es declaren moviments respecte a : 
- Informació sobre adquisició d'accions 
- Venda d'accions i participacions 
- Operacions atípiques 

 
2. Entitats sotmeses a comptabilitat privada : 
- Balanç de situació ( previsió inicial 2018 - estimació tancament - situació 
trimestral ) 
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- Compte de pèrdues i guanys ( previsió inicial 2018 - estimació tancament - 
situació trimestral ) 
- Dotació plantilles i retribucions 
- Calendari i pressupost tresoreria 
- Deute viu i perfil venciment  a 10 anys 
- Informació que permeti relacionar el saldo entre ingressos i despeses amb la 
capacitat o necessitat de finançament, d'acord amb les normes del Sistema 
Europeu de Comptes 
- Informació addicional en relació als estats comptables 

 
B. Indicadors macroeconòmics d'acord Llei Orgànica 2/2012 : 
- Informe actualitzat d'avaluació - resultat estabilitat pressupostària grup 
Administració Pública i valoració  del compliment de de la regla de la despesa 
- Informe del nivell d'endeutament al final del període actualitzat. 

 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara passaríem al punt número 2 
de l’ordre del dia que són decrets i acords a donar compte al Ple i que si els sembla, 
ho deixem en principi per al final. 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

3. Aprovació definitiva del projecte d'establiment i el projecte de reglament del 
servei públic de l'emissora de ràdio municipal. 

En la sessió plenària del 12 de febrer del 2018 es va aprovar inicialment el projecte 
d'establiment i el projecte de reglament del servei públic de l'emissora de ràdio 
municipal. Amb data 9 de juliol del 2018 el Ple de l'Ajuntament de Girona va aprovar 
retrotreure les actuacions administratives de l'establiment del servei públic de 
l'emissora de ràdio municipal i el reglament del servei atès que es va modificar 
substancialment la memòria justificativa i el projecte d'establiment. 

Després d'haver-se sotmès a informació pública la memòria i el projecte d'establiment 
del servei modificats, així com el reglament que ha de regular el servei, durant el 
termini de trenta dies mitjançant anuncis publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOP), número 135, de data 12 de juliol del 2018; el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), número 7664, de data 16 de juliol del 2018, i al 
tauler d'anuncis de la corporació, no s'ha presentat cap al·legació durant l'esmentat 
termini. 

Atès el que disposa l'article 160 del Decret 179/1985, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya quant al 
procediment per a l'establiment dels serveis públics. 

Primer.- Aprovar definitivament l'establiment del servei públic de l'emissora de ràdio 
municipal i el reglament del servei. 
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Segon. PUBLICAR aquest acord, així com el text íntegre del reglament d'organització i 
funcionament de l'emissora de ràdio de l'Ajuntament de Girona, al BOP, al tauler 
d'anuncis de la corporació i fer-ne una breu referència al DOGC. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I després ja vindria el punt 
número 3 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
 
(El secretari llegeix el punt.) 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Defensarà aquesta proposta 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): Bé, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies, 
alcaldessa. Bé, avui el que portem a Ple, com ha dit el secretari, l’establiment del 
servei i el projecte de reglament del servei públic de l’emissora municipal. Com vostès 
ja saben, es tracta d’un pas imprescindible per poder tirar endavant l’emissora de 
manera que es puguin dotar de continguts la freqüència municipal que tenim aquí a 
l’Ajuntament. El mes de juliol vàrem fer l’aprovació inicial d’aquest document, després 
d’haver pactat una proposta del pla de programació que ha de ser l’emissora i, ja ho 
vàrem dir en el seu moment, és una proposta molt ambiciosa amb una alta producció 
de continguts propis i, per tant, requerirà notables esforços tècnics i laborals per dur-se 
a terme. 
En aquesta proposta de pla de programació i de reglament, hi hem incorporat gairebé 
totes les demandes que ens vàreu fer els diferents grups municipals, vàrem regular el 
minutatge dels polítics, establir com hi han de participar les entitats, la cobertura 
d’actes en directe... Bé, entre altres. 

Nosaltres, bé, només havíem posat una línia vermella, jo ho vaig dir des del primer 
moment, que nosaltres en aquest cas no contemplàvem la municipalització. Nosaltres 
hem dit que apostàvem per una ràdio municipal, però que estigui dirigida des de 
l’Ajuntament, però l’elaboració dels continguts surti a concurs i, bé, que sigui un tercer 
qui el porti. Crec que això ho vàrem dir des d’un primer moment. En primer lloc, perquè 
nosaltres no som un govern que tingui la municipalització com un dogma. En segon 
lloc, perquè no tenim una estructura necessària, crear aquesta estructura era molt 
costós i pensem que ara no és el moment, hi han altres inversions que s’han de fer. I 
en tercer lloc, perquè precisament comprovant exemples de ràdios dels nostres 
entorns, per regla general, funcionen millor les que estan externalitzades. Per això 
nosaltres apostem pel concurs públic, que això ja ho vaig explicar en el seu moment. 

Ara bé, també volem un concurs públic que tingui garanties i que toqui de peus a terra. 
Ja tenim una proposta del pla de programació molt i molt ambiciosa i, per tant, volem 
que..., perquè aquest concurs pugui tirar endavant, hem de fer un plec de clàusules 
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també que sigui realista. És cert que en el Ple passat vàrem dir que acceptaríem la 
petició d’un any, de fer-ho un any, prorrogable un any més, però a mesura que hem 
anat avançant –i això us ho vaig explicar jo quan ens vàrem reunir– en la proposta 
tècnica, també de reunir-nos amb professionals que es dediquen a mitjans de 
comunicació, ens ho han desaconsellat ja que quasi segur que quedaria desert. I, bé, i 
pel que vàrem tenir conversa l’altre dia, no només ens ho han dit a nosaltres, sinó a 
altres grups de l’oposició que s’han dirigit als tècnics que hi entenen d’aquesta qüestió, 
els han dit exactament el mateix. Per tant, nosaltres, no és un «capritxo» que no 
vulguem tirar-ho endavant en un any i que en demanem dos, sinó que és una decisió 
per tocar de peus a terra i ja ho vàrem advertir en el Ple de juliol i s’ha confirmat. I, per 
tant, nosaltres la proposta que portem és de dos anys i no pas d’un any, que es pugui 
renovar un any més, prorrogar un any més, sinó de dos anys. I tot i així creiem que és 
un període curt de temps, però, bé, creiem que tenim més possibilitats i, per tant, 
estem..., bé, pensem que ho hem de provar i tenir possibilitats de poder-ho tirar 
endavant. La qüestió..., jo crec que el que ens hem de preguntar és si volem la 
freqüència municipal que sigui..., que es continuï emetent o no. Doncs nosaltres jo 
crec que hem de ser realistes i no podem pactar unes condicions que ens portarien al 
fracàs i, per tant, aquesta és la nostra proposta per tirar endavant aquest reglament i 
aquest establiment de servei. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo en primer 
lloc, anuncio el vot perquè després no es confongui amb la meva intervenció, que la 
senyora Planas, perquè ho he parlat amb ella, sap que serà bastant crítica, malgrat el 
vot final serà afirmatiu, i ho explico. Si avui en aquest Ple aquesta proposta no 
s’aprova, a partir de l’1 de gener Girona es queda sense ràdio municipal. Aquest és el 
resum que jo crec que hem de tenir més en compte en el dia d’avui. Per tant, l’interès 
general en aquest cas, que és que els gironins i les gironines a partir de l’1 de gener 
puguin seguir gaudint d’una ràdio, d’una freqüència municipal que fins a dia d’avui crec 
que ha funcionat molt bé, doncs nosaltres ho hem posat per davant de certes 
desavinences –ho puc dir així– que podíem tenir amb la proposta que venia de l’equip 
de govern. 

Fer –i suposo que amb les intervencions d’altres portaveus es veurà– tot això una 
guerra per u més u o el dos directe, creiem que anava en detriment del bé comú, en 
aquest cas de l’interès general, com deia, de tots els gironins. Per tant, nosaltres vam 
fer les consultes i la senyora Planas ho ha dit, amb professionals i tècnics d’aquest 
sector, també ens van dir que era molt millor dos anys directament treure el concurs, 
que u més u, que l’u més u tenia molts de riscos i més quan estem per davant d’un any 
electoral, a ningú se li escapa, el maig de 2019 hi ha eleccions, això no ho canviarà 
ningú dels que estem asseguts aquí. Per tant, en aquest sentit nosaltres la referència 
professional que ens ha arribat també ho deia malgrat teníem dubtes, i la senyora 
Planas ho sap, que l’u més u al principi d’entrada ens semblava més raonable. Però 
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davant del risc de quedar-nos sense ràdio municipal, nosaltres hem volgut prioritzar i 
per això avui donarem suport a aquesta proposta. 

Una proposta que creiem que efectivament esperem que acabi bé, però no va 
començar bé. Jo crec que a ningú se li escapa de la gent o els ciutadans que hagin 
pogut seguir el procés d’aquest nou concurs de la ràdio que hem de fer, que la 
proposta del mes de maig no té res a veure amb la que acabarem aprovant avui ni 
amb continguts, ni econòmicament, per tant, és evident que les coses quan es van 
començar no es feien bé. Jo crec que la pròpia tinenta d’alcalde ens ho ha reconegut, 
bé, perquè venia de nou, no sabíem molt bé com anava. Escolti, doncs han rectificat, 
jo també crec que això s’ha de tenir en compte. També penso que efectivament hem 
fet un esforç tots els grups municipals, la senyora Planas s’hi ha referit, crec que 
sobretot en el pla de programació es recullen totes aquelles peticions que en el 
transcurs de les diferents reunions de treball, perquè també la ciutadania ha de saber 
que hem tingut moltes reunions de treball sobre aquest tema tots els grups amb el 
govern s’han anat incorporant, jo crec que no n’ha quedat cap per incorporar 
d’aquelles que creaven consens o més consens entre totes les formacions polítiques. 
Per tant, penso que en aquest sentit aquest treball també s’ha de posar..., i se li ha de 
donar un reconeixement, perquè no és una cosa només de l’equip de govern, sinó que 
és del tot el plenari i, per tant, en aquest sentit creiem que que avui això tiri endavant 
és molt important, com deia, perquè aquesta ràdio no es perdi a 1 de gener de 2019. 

Nosaltres tenim dubtes sobre alguna de les coses de la graella de programació, del pla 
de programació? Efectivament. Hi ha alguna cosa que no ens acaba d’agradar, però 
creiem que l’interès general ha d’estar per sobre d’aquelles coses més personals que 
pugui pensar el grup municipal en un moment concret. Per tant, en aquest sentit, com 
he dit, nosaltres d’això no en volem fer una arma arrojadiza política –ja acabo, senyora 
alcaldessa– tot el contrari, per nosaltres és molt important que aquesta ràdio municipal 
continuï emetent a partir de l’1 de gener i per això avui el nostre vot serà afirmatiu a la 
proposta que ens fa el govern, que compartim en un 90 per cert, puc dir, en un 10 per 
cent no, però valorem el 90 i no el 10, en aquest cas. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. En el Ple del 12 de febrer, el 
meu grup es va abstenir per tres motius. El primer era perquè en la proposta que ens 
feien no hi havia hagut cap negociació prèvia, la segona, perquè volíem fer 
al·legacions tant al reglament com al projecte d’establiment i la tercera, perquè teníem 
dubtes quant a la contractació a curt termini. En el Ple del 21 de maig, la proposta que 
vostès ens van fer va quedar sobre la taula i posteriorment, al Ple del 9 de juliol, 
nosaltres vam mantenir-nos i ens vam tornar a abstenir, vam mantenir la posició 
d’externalitzar el servei i ens vam abstenir perquè van acceptar part de les nostres 
al·legacions i teníem discrepàncies amb alguna qüestió del reglament i per la manera 
que va tenir el govern de la ciutat d’actuar amb FeM Girona. 
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Avui, segons ens consta a l’expedient, no s’ha presentat cap al·legació i, per tant, no 
ha variat ni el projecte, ni el reglament, però avui nosaltres hi votarem a favor perquè 
puguem tenir una ràdio municipal, perquè creiem que és lògic preparar un Plec amb un 
mínim de dos anys per poder tenir garanties que aquest concurs no quedarà desert. 
Perquè creiem des de Ciutadans que és imprescindible poder tenir ràdio municipal i 
perquè creiem que és imprescindible que en una democràcia del segle XXI es pugui 
donar veu a tothom. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Bé, després d’aquest 
procés, el de la ràdio, que crec que tots compartim que no ha tingut el camí, per 
descomptat, desitjable i llarg, jo també volia començar fent un repàs dels diferents vots 
que ha fet aquest grup municipal i què l’ha motivat a les diferents votacions. 

El nostre grup municipal el febrer de 2018 va votar favorablement, ho vàrem fer 
sobretot seguint dues motivacions. La primera, donar continuïtat a un equip humà i ens 
semblava que valia la pena desencallar i començar aquest procediment d’establiment 
de la ràdio municipal perquè darrere hi havia una sèrie de persones amb les quals 
nosaltres pensàvem que havien fet un bon servei de ràdio municipal a Girona i, per 
tant, s’havia de tenir en compte la seva situació laboral. I també, com deia, per donar 
inici a aquest debat sobre quina era la ràdio que volíem a la ciutat de Girona. 

Després d’aquest vot de confiança varen venir moltes setmanes de silenci, fins al 
maig, que al maig, com ha dit la portaveu de Ciutadans, la proposta va quedar sobre la 
taula. Altra vegada setmanes de treball contrarellotge, ho ha dit la senyora Veray i és 
veritat, jo crec que tots els grups municipals hem treballat a fons i fent moltes 
propostes perquè la ràdio fos la ràdio que compartia una àmplia majoria d’aquest 
plenari. És cert que grups municipals varen fer renúncies al seu posicionament propi 
per tal d’arribar a aquest consens. Però és clar, tot això ho vàrem fer d’acord amb uns 
compromisos que el Govern també va assumir. 

Per tant, no és cert que si a partir de l’1 de gener aquest punt no tirés endavant, la 
culpa és de l’oposició i som nosaltres els responsables que no hi hagi ràdio municipal, 
perquè, en tot cas, qui ha incomplert un dels compromisos que es va adoptar amb tots 
nosaltres ha estat l’equip de govern. I no era un caprici això de l’u més u o de dos. Jo li 
haig de dir que a nosaltres ens incomoda parlar d’aquest concurs i d’aquest plec de 
clàusules amb els termes que s’està fent, de converses que s’han tingut amb possibles 
proveïdors, de les quals nosaltres no en coneixem quines han estat i per què vostès 
han arribat a aquestes conclusions, que si és any electoral, no és any electoral. A 
nosaltres ens incomoda parlar-ne, perquè pensem que no va a favor de tenir una ràdio 
municipal com la que nosaltres haguéssim desitjat. 

I finalment i li dic, senyora Planas, perquè vostès van practicar aquest sectarisme amb 
nosaltres en l’últim Ple, fins a deu vegades ens van arribar a dir al nostre grup 
municipal que com podíem donar suport a una moció de Ciutadans i com el PSC podia 
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estar al costat de Ciutadans. I ja acabo, alcaldessa. Que en un tema tan sensible i 
important com el de la ràdio municipal i la comunicació, vostès també hagin acabat 
pactant amb Ciutadans, li haig de dir que després de tot el que ens van dir, com a 
mínim, sorprèn. 

Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, bona tarda. L’afer de la ràdio, 
com ja s’ha dit, dura gairebé un any i sembla que alguns n’hagin volgut fer una 
telenovel·la, una telenovel·la de ràdio. En aquest cas ha estat un govern que ha girat 
permanentment el timó, com si fes girar la barca en si mateixa permanentment incapaç 
de trobar un camí de consensos i un camí de majories. Un camí que s’havia trobat en 
el Ple de juliol, però que vostès mateixos han volgut esberlar i trencar en aquest Ple. 
Un camí que va començar liderat per l’alcaldessa, però que a mig camí l’alcaldessa va 
marxar de les reunions i va desistir d’aquest tema i va deixar de negociar. Això és així, 
senyora alcaldessa, mentre vostè va estar al capdavant d’aquest projecte no hi havia 
reunions, va haver d’aparèixer la senyora Planas perquè n’hi haguessin, perquè vostè 
no les convocava. 

Des del primer moment hi va haver predisposició nostra d’acordar, de proposar, de 
treballar, ho vam fer perquè crèiem que era el que ens tocava fer i ho hem fet fins a 
l’últim dia. Fruit d’aquest treball conjunt amb la resta de grups en va sortir una posició 
àmpliament majoritària en el Ple de juliol, però vostès –ho torno a repetir– han decidit 
unilateralment trencar aquest acord i aliar-se amb el PP i Ciutadans –aquells que volen 
destrossar la ràdio i la televisió pública del nostre paí– per aprovar avui aquesta ràdio 
a la nostra ciutat. Aquells que envien a declarar persones que estan avui a la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per haver passat una campanya 
publicitària de l’1 d’octubre els envien a declarar i vostès avui acorden el que és la 
ràdio del país. 

I ho tenien molt fàcil, perquè estàvem tots d’acord que hi havien tres opcions aquí, 
dues haguessin tingut un suport majoritari, segurament sense el PP i Ciutadans, però 
majoritari, i una, no. Una era el que han fet avui, trencar amb l’acord de juliol i plantejar 
aquesta proposta dels dos anys, com deia la regidora Paneque, amb una cosa 
estranya que ens han anat dient que vostès han anat parlant amb empreses per saber 
si es presentarien o no, cosa que a mi no em sembla del tot lògic. L’altra opció, 
mantenir l’acord de juliol, que era un punt entremig entre vostès i els grups si més no 
d’esquerres d’aquest plenari. I el tercer era apostar per la municipalització, que era el 
que defensàvem nosaltres i al qual vam renunciar en pro de l’acord i del consens. I no 
ens serveix que vostè digui que la municipalització hagués sigut molt costosa. Miri, els 
que van crear els centres cívics a la ciutat també podien haver fet aquest plantejament 
en el seu moment, que era molt costós fer centres cívics a la ciutat i que era millor 
externalitzar aquest tema, però no ho van fer. 
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I acabo. Vostès, ho torno a dir, tenien dues opcions, mantenir l’acord del juliol o 
apostar per la municipalització i no ho han volgut fer, s’han quedat amb allò que els 
aportava un acord amb el PP i Ciutadans, i això és el que ha passat. Tenien opcions i 
les continuaven tenint, si no s’aprova avui la proposta, perquè l’1 de gener hi continués 
havent ràdio. Vostès són responsables d’això i ho han d’assumir. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, 
comencem dient, com han dit els altres grups, que el govern ha portat aquest tema 
malament des de l’inici i que ha estat la crònica d’una gestió accidentada i erràtica. 
Això sí, des del primer moment el govern va ser molt clar, cosa que agraïm, en 
aquesta línia vermella que era la municipalització. Nosaltres sí que hi apostàvem, el 
nostre grup, i vostès des del primer moment varen dir que no. Però tot i això, també 
s’ha dit, i és una cosa bona, que vam treballat tota l’oposició en el pla de programació i 
que en van sortir bons acords, es va fer un bon treball, es varen fer moltes reunions i 
les nostres aportacions varen ser acceptades majoritàriament. 

Ara bé, com ja s’ha dit també, arribat a aquest punt, es va pactar amb l’equip de 
govern que vostès es comprometien a treure a licitació per un termini d’un any més un 
altre any prorrogable. Nosaltres enteníem que això era una bona cosa perquè el 
proper govern municipal no quedés lligat de mans i peus amb un contracte més llarg. I 
el que vàrem fer nosaltres, igual que els altres grups de l’oposició, és fer-los confiança. 
I a última hora, doncs vostè, regidora, ens diu que això no és possible, nosaltres 
pensem que no és tant una qüestió de poder, sinó que és una qüestió de voluntat, 
vostès pacten amb el PP i amb Ciutadans i nosaltres ens quedem amb la idea que 
incompleixen aquell acord que hi havia hagut. Per tant, doncs com es poden imaginar, 
nosaltres votarem que no. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, primer donar 
les gràcies al Grup de Ciutadans i del Partit Popular, el seu vot a favor, que això fa 
possible que puguem tenir una ràdio. I molt decebuda pel vot en contra dels altres 
grups municipals, perquè vostès per començar no ens varen presentar al·legacions, 
però també vàrem incorporar les demandes, pràcticament la majoria de coses, que es 
varen demanar perquè enteníem que ho havíem de fer de manera conjunta. I només, 
només aquest vot en contra ha estat perquè en lloc de fer u més u fem dos. Però a mi 
és que el que em fa més gràcia de tot, senyora Paneque, perdoni que em dirigeixi a 
vostè, però em fa molta gràcia que li recordo que vostè mateixa a la reunió va dir que 
havia parlat amb diferents professionals de la comunicació i li varen dir que no era 
gaire probable, igual que ho va dir la senyora Veray. Doncs nosaltres hem fet el 
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mateix, parlar amb els diferents mitjans de comunicació, amb els tècnics de 
comunicació que hi entenen per saber si això es pot tirar endavant. I crec que això no 
és il·lícit poder fer aquesta..., bé, mirar de tirar endavant, perquè desgastar el govern, 
jo ja ho entenc, amb la ràdio, és un dels punts importants. 

Només dir, si em deixa un moment la senyora alcaldessa, que no és just que vostès 
culpin l’alcaldessa, ja que és un exemple més de l’electoralisme que suposo que serà 
la tònica a partir d’ara. 

I només recordar-li al senyor Salellas, que el que vostè diu dels centres cívics, bé, és 
que no va passar per Ple perquè no varen crear els serveis en el seu moment, 
nosaltres ho portem a Ple. Per tant, miri si hi ha diferències, si es varen votar els 
centres cívics o no. Per tant, la transparència es veu aquí avui mateix qui la té i qui no 
la té. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, 
doncs, a la votació... (Veus de fons.) No s’hi ha referit ningú a vostè. (Veus de fons.) 
Senyora Pujola, jo crec que no, només s’han dit... (Veus de fons.) Jo crec que no cal 
perquè no és una al·lusió directa. No, disculpi, senyora Pujola, no. (Veus de fons.) 
Però, vaja, és igual, cadascú que expressi el que vulgui, però no ha tingut una al·lusió 
directa d’un tema que vostè hagi de donar... Vull dir, tots hem dit el que pensàvem una 
mica... Ho dic..., és que si comencem així amb al·lusions, quan ha sigut només 
anomenar el nom del partit, jo crec que no. Disculpi’m, senyora Pujola, però em 
sembla que no. 

Passem, doncs, a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
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, i els vots en contra dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, definitivament 
l’establiment del servei públic de l’emissora de ràdio municipal i el reglament del 
servei. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
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Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Vots en contra: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 
 
4. Compromís de despesa amb càrrec a exercicis futurs. 
 
Atesos els informes rebuts de la secció de biblioteques i del departament de mobilitat i 
via pública relatius a les necessitats de contractació següents: 
 
- Subministrament de fons documental per a les biblioteques de Girona 

- Subministrament pedra basàltica pel carrer Santa Clara de Girona 

Es planteja en els dos informes l'execució de dos contractes de subministrament que 
en els dos casos afecten a més d'un exercici, en el cas de mobilitat dues anualitats i 
per biblioteques el contracte afecta fins al pressupost de l'exercici 2022. 

Es preveu aquesta possibilitat a l'art 174 del RDL 2/2004, pel que s'aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, establint però unes limitacions en 
quan a terminis i imports, essent competència del Ple Municipal la seva modificació 
segons valoració de l'excepcionalitat del projecte. 

Als efectes s'estableix : 

Art 174.2 : Podran adquirir-se compromisos de despesa que s'hagin d'estendre a 
exercicis posteriors a aquell en que s'autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en 
el propi exercici i que, a més, es trobi en un dels casos següents: 

a. )Inversions i transferències de capital. 

.... 
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- Art. 174.3 : El nombre d'exercicis a que poden aplicar-se les despeses esmentades 
en paràgrafs a), b) i e) de l'apartat anterior no superarà a quatre. Així mateix, en els 
casos inclosos en els apartats a) i e), la despesa que s'imputi a cada un dels exercicis 
futurs autoritzats no pot excedir de la quantitat que resulti a aplicar al crèdit 
corresponent de l'any en que l'operació es va comprometre els percentatges següents 
: en l'any immediat següent, el 70 per cent, en el segon any, 60 per cent i en el tercer i 
quart, 50 per cent. 

- Art 174.5 : En casos excepcionals, el Ple de la Corporació pot ampliar el nombre 
d'anualitats així com elevar els percentatges referits a l'apartat 3 d'aquest article. 

Ateses que les quanties necessàries a consignar en pressupostos futurs suposen 
considerar la despesa plurianual de caràcter excepcional vist que es superen els límits 
quantitatius previstos a l'apartat 174.3, 

Atès l'establert a l'art 174 del RDL 2/2004,de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com arts 79 a 88 del RD500/1990, 
de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 
de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 

Aprovar els compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis futurs 
pels projectes següents, segons imports i anualitats que es detallen i d'acord a la 
previsió d'execució de les actuacions segons informes adjunts a l'expedient : 

1.- Projecte Vorera Santa Clara : 

Anualitat 2018 : 30.000,00 euros, partida pressupostària : 2018.300.15100.60924 

- Millores a barris - procés participatiu 

Anualitat 2019 : 27.565,74 euros, partida pressupostària : 2019.310.15310.61900 

- Voreres 

2.- Projecte fons documental biblioteques municipals : 

Anualitat 2018 : 22.698,38, partida pressupostària : 2018.501.33210.62900 - Fons 
documental biblioteques 

Anualitat 2019 : 90.793,52, partida pressupostària : 2019.501.33210.62900 - Fons 
documental biblioteques 

Anualitat 2020 : 90.793,52, partida pressupostària : 2020.501.33210.62900 - Fons 
documental biblioteques 

Anualitat 2021 : 90.793,52, partida pressupostària : 2021.501.33210.62900 - Fons 
documental biblioteques 
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Anualitat 2022 : 68.095,14, partida pressupostària : 2022.501.33210.62900 - Fons 
documental biblioteques 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta la 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 un informe 
de la Secció de Biblioteques i un altre del Departament de Mobilitat i Via Pública 
relatius a les necessitats de contractació, en primer lloc, el subministrament de fons 
documental de les biblioteques de Girona i en segon lloc, el subministrament de la 
pedra basàltica del carrer de Santa Clara de Girona. Els dos contractes de 
subministrament en els dos casos afecten més d’un exercici, per això ho hem de portar 
al Ple. I en el cas de mobilitat són dues anualitats i en el cas de biblioteques afecta el 
pressupost fins al 2022. I, per tant, portem a aprovar els compromisos de despesa per 
a aquests dos projectes. 
 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar 
l’abstenció en aquest punt per coherència política, que nosaltres no vam donar suport 
al pressupost. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Paneque... 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Nosaltres en Comissió 
Informativa vam fer una qüestió sobre aquest punt que no ens ha estat resolta i sí que 
demanaríem a la regidora..., sobre el fons documental, havíem estat en una mesa de 
contractació on hi havia hagut aquesta adjudicació i no teníem clar..., perquè el 
concurs enteníem que s’havia fet per un any i aquí, en canvi, el fons era per diferents 
anys. Si no s’han resolt, ens abstindríem i si no, hi votaríem favorablement. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor 
Salellas... 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, molts gràcies. Seguint una 
mica..., nosaltres també vam fer una petició, en aquest cas, que se’ns enviés un 
informe concret en què s’explicava per què les partides eren exactament aquestes 
previstes, tenint en compte que en el cas de les biblioteques no eren ni molt menys 
exactament les mateixes cada any i que, per tant, demanàvem que l’informe tècnic en 
el qual es basava la proposta del govern se’ns fes arribar. No se’ns ha fet arribar en el 
nostre correu, com a mínim. 

Però més enllà d’això, són propostes i gestions que fa el mateix govern per anys que 
venen i que en algun cas, com per exemple el de les biblioteques, podríem debatre 
sobre si en el cas que governéssim nosaltres, com aspirem a fer a partir del maig de 
2019, la partida de cara a l’adquisició del fons documental per a les biblioteques podria 
ser més elevada. Això és un debat que hi ha, és un debat polític. Vostè marquen 
aquesta xifra, però tots sabem que podria ser una altra xifra i, per tant, com vostès ens 
fan una proposta que és fins al 2022, és a dir, que ens marquen no només aquesta 
legislatura, sinó gairebé tota la legislatura vinent, el que farem nosaltres serà una 
abstenció perquè no podem compartir, diguéssim, que avui ja estiguem decidint el que 
vindrà sense la possibilitat que un possible futur govern pugui canviar la proposta. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Nosaltres, el 
nostre grup, volem anunciar el vot favorable a aquesta proposta i ho fem en el cas de 
les partides destinades a la dotació de les biblioteques públiques de la ciutat, confiem 
plenament amb el criteri del tècnic que ha fet previsió de despesa per a aquesta 
dotació i amb el benentès que si amb una anualitat posterior calgués modificar-la, es 
podria modificar. També entenem que calia fer una intervenció a les voreres del carrer 
Santa Clara, perquè hem tingut coneixement per molts ciutadans que són unes 
voreres especialment perilloses i que han provocat molts ensurts i alguna desgràcia 
personal. 

Ara bé, jo voldria constatar una cosa, vaig fer una cerca, que per cert els hem demanat 
i encara no hem rebut resposta, de quin era el Pla de voreres. Jo vaig trobar el Pla de 
voreres del 2012, que es va fer una presentació l’any 2012 d’un pla de voreres en el 
qual es recollien 583 incidències, de voreres en mal estat o en estat regular. 
D’aquestes voreres n’hi havien, per exemple, a Santa Eugènia, 64 incidències, a Can 
Gibert del Pla, 42 incidències, a Sant Narcís, 38 incidències. I bé, si bé és cert que 
cada any, i ho he estat cercant, cada any es fan actuacions en diferents barris, el que 
sí que els demanaria és que jo crec que seria molt convenient repescar aquell pla i 
actualitzar-lo, és a dir, aquelles 583 incidències que hi havia el 2012, què s’ha fet, què 
s’ha deixat de fer i que, clar, la perifèria també existeix. I que, per tant, quines són 
aquelles incidències de barris de perifèria de Girona els quals s’ha actuat. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. No sé si volen 
fer referència... Ràpida, eh?, ràpida. 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Respecte al Pla de les voreres, jo, 
alcaldessa..., ho sabrà més el regidor Alcalà... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, però ràpid. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, gràcies. Referent a aquestes incidències que 
comenta vostè, les sis-centes o les vuit-centes, són aquelles que els ciutadans 
comuniquen a través de la bústia d’avisos, no té res a veure amb el Pla de voreres. 
Amb el Pla de voreres li podria dir que al Pont Major s’han d’anar fent actuacions i que 
ara estem treballant, estem treballant en el projecte de l’Avellaneda. No es refereix a 
això? 

(Veus de fons.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Que ho aclareixin amb 
tranquil·litat i en parlin un dia del tema aquest de les incidències i les voreres i no sé si 
volia perfilar... Ràpidament, perquè estem esgotant... Ah, no, doncs... (Veus de fons.) 
Perfecte, sí, ho comentaran a part, es reuniran. Perfecte. 

Doncs si els sembla, podem passar a la votació de la proposta. I, disculpin, perquè 
abans he dit el punt cinquè i és evident que és el punt quart, però ho dic per quan 
s’aixequi l’acta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres i 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, 
l’aprovació dels compromisos de despeses amb càrrec a pressupostos d’exercicis 
futurs. 
 
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. 
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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. 
 
 
5. 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, i 
9 de juliol 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, i 9 de juliol 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: 
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I) Amortitzar la plaça laboral número 2707 d'Enginyer/a, subgrup de classificació A1, 
CD 26, adscrita a Sostenibilitat, vacant per baixa voluntària de l'interí que l'ocupava i 
crear la plaça número 2867, d'Enginyer/a de naturalesa funcionarial de tècnic/a 
superior, de l'escala d'administració especial, inclosa en el subgrup de classificació A1, 
CD 26, adscrita a Sostenibilitat. 

Aquesta modificació comporta un estalvi en el pressupost de 8.399,48 euros. 

II) Amortitzar la plaça laboral número 1277 de Conserge-Mantenidor adscrita a 
Esports, subgrup de classificació C2, CD 16, vacant per jubilació del titular i crear la 
plaça número 2868 de Conserge-Mantenidor de naturalesa funcionarial d'auxiliar 
tècnic, de l'escala d'administració especial, inclosa en el subgrup de classificació C2, 
CD 16. 

Aquesta modificació comporta un estalvi en el pressupost de 16.952,33 euros. 

III) Amortitzar la plaça laboral número 1611 de Conserge, grup AP, CD 13, vacant 
perquè l'interí que l'ocupa s'adscriu a una plaça de conserge-mantenidor, i crear la 
plaça número 2869 de Conserge-Mantenidor de naturalesa funcionarial, d'auxiliar 
tècnic, de l'escala d'administració especial, inclosa en el subgrup de classificació C2, 
CD 16. 

Aquesta modificació comporta un estalvi en el pressupost de 13.571,30 euros. 

IV) Amortitzar la plaça 243, Administrativa de naturalesa funcionarial, inclosa en el 
subgrup de classificació C1, CD 18, i adscrita a l'àrea d'Urbanisme, i crear la plaça 
número 2870 auxiliar administratiu/va, funcionària, de l'escala d'administració general, 
sotsescala auxiliar, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16. 

Aquesta modificació suposa un increment al pressupost de 4.987,76 euros. 

V) Amortitzar les places laborals de jornada reduïda, números 15511 i 2590, de 
Professors d'Escola Municipal d'Art, que actualment estan vacants, i crear les places 
2871 i 2872 de Mestres de Taller, laborals, subgrup C1, CD18, jornada reduïda. 

Aquesta modificació comporta un estalvi en el pressupost de 5.520,82 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. 
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Vist el certificat emès per la Viceinterventora de l’Ajuntament de Girona en el que 
certifica que un cop analitzades les amortitzacions i creacions de places que s'han 
identificat, existeix crèdit suficient al capítol 1- despeses de personal, per donar 
cobertura a la present modificació de plantilla. 

PRIMER.- Amortitzar la plaça número 2707, Enginyer/a adscrita a Sostenibilitat, 
inclosa en el subgrup de classificació A1, CD 26 i de règim laboral. 

SEGON.- Crear la plaça número 2867, tècnic/a de l'escala d'administració especial, 
subescala tècnica, Enginyer/a adscrita a Sostenibilitat, inclosa en el subgrup de 
classificació A1, CD 26 i de règim funcionarial.  

TERCER.- Amortitzar la plaça 1277 Conserge-Mantenidor adscrita a Esports, inclosa 
en el subgrup de classificació C2, CD 16 i de règim laboral. 

QUART.- Crear la plaça 2868 Conserge-Mantenidor, auxiliar tècnic de l'escala 
d'administració especial, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16 i de règim 
funcionarial, i adscrita al Servei d'Esports. 

CINQUÈ.- Amortitzar la plaça 1611 Conserge adscrita a Esports, inclosa en el subgrup 
de classificació AP, CD 13 i de règim laboral. 

SISÈ.- Crear la plaça 2869 Conserge-Mantenidor, auxiliar tècnic de l'escala 
d'administració especial, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16 i de règim 
funcionarial, i adscrita al Servei d'Esports. 

SETÈ.- Amortitzar la plaça 243, Administrativa, adscrita a Urbanisme, escala 
administració general, inclosa en el subgrup de classificació C1, CD 18 i de règim 
funcionarial. 

VUITÈ.- Crear la plaça 2870 Auxiliar administrativa, escala d'administració general, 
subescala auxiliar, inclosa en el subgrup de classificació C2, CD 16, de règim 
funcionarial, adscrita a l'UMAT. 

NOVÈ.- Amortitzar les places 1511 i 2590 de Professors de l'Escola Municipal d'Art, de 
naturalesa laboral, incloses en el subgrup A2, CD 21, Jornada Reduïda. 

DESÈ.- Crear les places 2871 i 2872, Mestres de Taller, de naturalesa laboral, 
incloses en el subgrup C1, CD18, adscrites a l'àrea de Cultura. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ara sí, passaríem al punt 
numero 5 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. 
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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): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, sí, el que 
portem és la modificació de la plantilla. Saben que el 18 de desembre de 2017 (...) 
vàrem aprovar la plantilla, hi ha hagut diferents modificacions perquè evidentment al 
consistori hi ha moviment, s’estan fent canvis i, per tant, ara és necessària una nova 
modificació de la plantilla perquè s’han creat noves necessitats. Jo no torno a 
anomenar ja la proposta d’acord, perquè ja les ha anomenat, si els sembla, el 
secretari. I el que portem és aprovar aquesta modificació de la plantilla. 
 
Moltes gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Pujola... 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Per anunciar la nostra 
abstenció, tal i com vam fer en els plens del 9 d’abril i del 9 de juliol. 
Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, el nostre grup municipal s’abstindrà 
també. No dubtem de la conveniència de les places que vostès porten concretament, 
però ja ho hem dit en plens anteriors i volem insistir, és cert que aquestes places estan 
pactades amb els sindicats i, per tant, doncs si els sindicats hi estan d’acord i 
l’empresa també, no hi tenim res a dir, però no entenem qui prioritza portar aquestes 
places d’acord amb els sindicats. M’explico. Sabem que hi ha d’altres àrees que no 
acaben d’arribar en aquesta mesa de negociació i, per tant, al Ple que requereixen 
també regularitzacions d’aquest tipus i no s’estan produint. Entenem que és el govern 
qui prioritza i qui ho porta a la taula. I, per tant, no dubtem de l’acord amb aquestes, 
però sí que tenim dubtes sobre la bona o mala priorització de les places. 

Per tant, el nostre vot serà l’abstenció. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Sí, nosaltres també, seguint en la 
nostra línia, com que no és el nostre model de plantilla, ens abstindrem com hem fet a 
tots els altres plens. Ens crida una mica l’atenció el fet que dues places de mitja 
jornada de l’Escola d’Art no es cobreixin, tot i que sí que passen a ser cobertes a 
l’Àrea de Cultura. La senyora Paneque dona per fer que això s’ha pactat amb els 
sindicats, però aquí al document no ho diu. I també ens agradaria que se’ns expliqués 
si realment s’ha pactat. Perquè no és només el fet que es funcionaritzin o no es 
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funcionaritzin i tal, aquestes modificacions s’han de parlar amb els sindicats i aquí en 
aquest full no ho diu. I a més a més, amb tots els sindicats. Vull dir que si vostès ho 
han pactat, ho haurien de fer constar en el document i també hauria de sortir amb qui 
ho han pactat, perquè continuem tenint coneixement que no es parla amb tota la 
representació sindical i, per tant, això representa que només s’està defensant una part 
de la plantilla i que ens agradaria que ens ho aclarís la senyora Planas. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miri, 
únicament anunciar l’abstenció del nostre grup en aquesta proposta. I en la mateixa 
línia que deia la senyora Paneque, aquesta plantilla, clar, hi ha unes prioritats..., es 
confecciona segons unes necessitats i unes prioritats de l’actual equip de govern que 
nosaltres no compartim. Per tant, ens abstenim. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
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. 
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Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 

6. Aprovació compte general exercici 2017. 

En data 14 de maig de 2018 es procedí a una primera reunió de la Comissió Especial 
de Comptes amb la finalitat d'iniciar un primer període d'anàlisi del Compte General 
relatiu a l'exercici 2017 per part dels seus membres. 

Des d'aquest dia, 14 de maig, fins el 4 de juny els documents i justificants que 
constitueixen aquest Compte General varen estar a disposició dels regidors d'aquesta 
comissió especial, i després d'emetre dictamen, en data 11 de juliol es publicà edicte 
al BOP d'informació pública, iniciant un període de 15 dies ( fins el 2 d'agost ) de 
possible consulta per part de qualsevol interessat i 8 dies més ( fins el 16 d'agost ) 
únicament als efectes de presentar al·legacions, que no s'han produït. 

Atès que segons estableix l'art 212.4 del Text Refós de les Hisendes Locals donada la 
situació d'inexistència d'al·legacions procedeix sotmetre a aprovació el Compte 
General degudament informat, 

La legislació aplicable és la següent : 

- Arts 22.2 e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 

- Arts 58 i 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- Arts 208 a 2012 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, 
de 5 de març 

- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en 
matèria de pressupostos 

- Arts 119.3 i 137 de la Llei 47/2003, General Pressupostària 

- Regles 44 a 51 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la 
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local 

- Arts 2, 6 i 27 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera 
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1r. Aprovar el Compte General corresponent a l'exercici 2017 de l'Ajuntament de 
Girona, integrada pels comptes i estats anuals adjunts a la proposta de : 

- l'Ajuntament de Girona 

- dels organismes autònoms locals : Patronat Call de Girona i Organisme Autònom 
d'Educació Musical 

- de les societats íntegrament municipals : Iniciatives i Projectes Municipals SA i 
Transports Municipals del Gironès SA 

- dels consorcis adscrits : Consorci del Ter i Consorci Centre d'Acolliment i Serveis 
Socials 

2n. Aprovar la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i 
comptes anuals i pels annexos també detallats a l'informe adjunt, així com els criteris 
per a la quantificació dels deutes de impossible o difícil recaptació segons informe. 

3r. Rendir els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l'exercici econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb el que determina 
l'art. 212 i 223 del RD 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i en els formats establerts en l'acord del Ple de la Sindicatura de 8 
de març de 2016. 

Així mateix, d'acord amb la Regla 48 de la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat Local aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
s'acompanyarà la documentació complementària següent : 

. Comptes anuals de les societats mercantils amb capital social de participació 
majoritària de l'entitat local (Tractament de Residus i d'Aigües Residuals del Sistema 
de Girona SA, Cementiri de Girona SA i Vivendes de Girona SA) i de les entitats 
dependents de l'entitat local incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera no compreses en 
l'apartat anterior ni integrades al Compte General (Fundació Museu del Cinema, 
Fundació Masó i Fundació Auditori Palau de Congressos). 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem 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. 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): 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (Ciu): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, avui el que 
sotmetem a aprovació, el Compte General d’aquest exercici del 2017 que està integrat, 
com ha dit el secretari, per Ajuntament de Girona, els organismes autònoms, en 
aquest cas, el Patronat del Call, l’Escola de Música, les societats cent per cent 
municipals TMG i Iniciatives i Projectes. 

Amb la nova regulació els consorcis adscrits s’estableix que el règim del pressupost, 
comptabilitat i control seran les administracions públiques a les que també estiguin 
adscrits, comportarà també que formin part en aquest cas el consorci, el centre 
d’acolliment La Sopa i el Consorci del Ter. Tanmateix el text refós de la llei reguladora 
estableix que les entitats locals, al finalitzar l’exercici pressupostari formularan el 
Compte General que posarà de manifest que la gestió que s’ha realitzat dels aspectes 
econòmics, financers, patrimonials i pressupostaris. 

El procediment que nosaltres hem seguit per a la seva aprovació ha estat establert 
legalment donant rigorós compliment als terminis fixats. El 14 de maig de 2018 es va 
procedir a la primera reunió de la Comissió Especial de Comptes amb la finalitat 
d’iniciar un primer període d’anàlisi del Compte General relatiu a l’exercici 2017 per als 
seus membres. Des d’aquell dia fins al 14 de maig fins al 4 de juny, aquests 
documents i justificants que formen tot el Compte General varen estar a disposició dels 
regidors d’aquesta comissió especial i després d’emetre el dictamen l’11 de juliol es 
publicà un edicte en el BOP i es va iniciar el període de quinze dies de possible 
consulta i llavors vuit més únicament per efectes de presentar al·legacions, que en 
aquest cas he de dir que no s’han produït al·legacions, com dades rellevants que es 
posen de manifest, que consten en l’informe adjunt de la proposta, que hi ha un 
informe fet per Intervenció, ens diu que la situació financera amb la ràtio 
d’endeutament és d’un..., crec que és un 43 per cent, per tant, tenim també un estalvi 
positiu. La situació pressupostària de romanent de tresoreria, resultat pressupostari en 
termes consolidats també són positius i el compliment dels objectius de la llei orgànica 
2/2012 d’estabilitat pressupostària, de sostenibilitat financera en termes consolidats i la 
capacitat de finançament positiva, el compliment de la regla de la despesa i el període 
mitjà de pagament, que està per sota dels trenta dies. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. efectivament el 
que explica la senyora Planas és així, el Compte General en si mateix compleix una 
llei que ha de complir, per tant, l’informe d’Intervenció s’adequa totalment a la llei, però 
a ningú se li escapa que el Compte General és la liquidació del pressupost de l’any. I, 
per tant, en aquest sentit, nosaltres no donarem suport a l’aprovació d’un Compte 
General que ve d’un pressupost que ja no va comptar amb el suport del meu grup 
municipal. Un pressupost on vostès segueixen invertint diners a pagar quotes de 
l’Associació de Municipis per la Independència, on segueixen gastant diners per als 
seus actes de folklore de promoció de la independència, que saben perfectament que 
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nosaltres no compartim i que li he tret en més d’una ocasió a través de decrets que ha 
signat vostè de partides que ha autoritzat. Per tant, en aquest sentit, s’adequa a llei, hi 
estic totalment d’acord, perquè les despeses estan totalment justificades degudament 
en termes d’Intervenció municipal, però políticament parlant ni és el pressupost que 
nosaltres compartim, i per tant, en aquest sentit, per coherència política no li podem 
donar suport. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Per anunciar el nostre vot favorable. Aquest 
pressupost va estar elaborat conjuntament, el vàrem executar pràcticament en la seva 
totalitat. Per tant, per coherència política el nostre vot serà a favor del Compte 
General. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, com ha explicat la senyora Veray, 
es tracta no només d’un tema tècnic, sinó d’un tema profundament polític, que és com 
s’han gastat vostès els diners durant l’any 2017, en aquest cas, amb el PSC. Prèvia, 
incapaços una vegada més de fer que aquest sigui un procés participatiu on el veïns i 
les veïnes puguin saber exactament i de forma clara com s’han gastat els diners. Ho 
fan molt enrevessat, molt, quan en veritat és el document més important de l’any per 
saber exactament quines polítiques fan. I onze titulars, si em permeten. 

Vostès amb aquest pressupostos, amb aquests comptes generals el que s’ha vist és 
que s’ha estancat la dinamització de barris i, en canvi, han incrementat respecte al que 
havien previst un 5 per cent en comunicació i promoció de l’Alcaldia. Dos. Només han 
gastat un 10 per cent de Pla integral del Sector Est, no s’ha aplicat el Pla de millora de 
Torre Gironella, ni dels espais comunitaris de Can Gibert. Només s’ha fer un 10 per 
cent del pla integral de Sant Narcís i un 25 per cent del que estava previst en acció 
comunitària en els barris. I vostès es diuen que són un govern que defensa els barris? 
El transport adaptat i els programes de discapacitat no han invertit res del que estava 
previst. En intervenció en violència de gènere, un 20 per cent del que estava previst en 
el pressupost. Les partides d’inversió en habitatge se situen, en execució, se situen 
per sota de les partides en turisme. Només s’executa un 33 per cent dels temes que 
han estat aprovats en els pressupostos participats. Els 75.000 euros previstos per 
canvi climàtic no se n’utilitza ni un, ni el projecte Life Devesa, ni el Transition Town, 
res, absolutament res. En joventut, ni el projecte universitats, que després en podem 
parlar en els decrets, ni de l’espai jove de l’esquerra del Ter, ni de l’oficina 
d’emancipació. Tot apagat, projectes que preveien el pressupost que no s’executen en 
cap cas. Els lavabos públics, que es van aprovar en una moció aquí que presentava el 
Grup d’Esquerra, zero euros. El Mas Abella, tampoc s’executa. I en cultura, mentre la 
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partida de Ciutat de Festivals s’incrementa d’11.000 a 60.000 euros, és a dir que es 
multiplica per sis, resulta que de política lingüística se’n gasten 358 de 36.000. 

Però per mi o per nosaltres, la part més grossa és la dels residus, un tema que vostès 
es neguen sistemàticament a debatre profundament. Vostès van preveure un 
pressupost de 8,4 milions d’euros de residus. Saben quants se’n van gastar? 11,4 
milions d’euros, 3 milions d’euros més. Per què? Perquè el seu model de gestió de 
residus és caduc, és caduc i no volen debatre un canvi en el model de gestió. I mentre 
no debaten el canvi de model, el que resulta al final és que cada any estem pagant 3 
milions d’euros més del que vostès havien previst.  

Per nosaltres, si el pressupost era deficient per a les necessitats dels barris i de la gent 
de la ciutat, l’estat de comptes directament és un suspès total i profund. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres 
anunciem l’abstenció en aquest punt. En cap cas volem qüestionar el paper de la 
Intervenció en la correcta utilització dels recursos públics i amb les actuacions 
definides en els pressupostos municipals, però aquestes prioritats, aquestes 
actuacions, no són les que definiria el nostre grup, i així ho vàrem fer palès quan 
vàrem discutir el pressupost. Per tant, com els anunciava al començament, nosaltres 
en aquest punt ens abstindrem. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si els sembla, 
podem passar 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, i Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 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, i Partit Popular, integrat per un membre, el Compte General de 
l’exercici 2017. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
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Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Abstenció:  
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
7. Aprovar definitivament l'expedient d'adjudicació de la concessió demanial per 
a l'explotació de l'estadi municipal de Montilivi així com el Plec de Condicions 
Administratives i ADJUDICAR directament la concessió demanial a l'entitat 
Girona Futbol Club SAD A17088329. 
 
-El Ple, en sessió del dia 22 de juny de 2018, va adoptar: 

"Primer.- ADMETRE A TRÀMIT la sol·licitud presentada per la entitat GIRONA 
FUTBOL CLUB S.A. i INCOAR EXPEDIENT per a d'adjudicació de la concessió 
demanial per a l'explotació de l'estadi municipal de Montilivi 

Segon.- APROVAR l'expedient d'adjudicació de la concessió demanial per a 
l'explotació de l'estadi municipal de Montilivi així com el Plec de Condicions 
Administratives que regula l'adjudicació de l'esmentada concessió. 

Tercer.- EXPOSAR al públic per un termini de trenta dies, de conformitat amb el que 
disposa l'article 66 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel que s'aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens locals, el Plec de Condicions Administratives 
mitjançant anunci inserit al BOP de Girona i al Taulell d'Anuncis de la Corporació per 
tal que els interessats puguin formular les al·legacions i suggeriments que estimin 
adients. 

Quart.- SOL·LICITAR a l'entitat Girona Futbol Club, SAD per a què en el termini de 15 
dies hàbils presenti la proposta acceptant les condicions per a l'explotació de 
l'equipament de conformitat amb el que disposen les clàusula 10.b) i 11 del Plec de 
Condicions Administratives. 

Cinquè.- SUSPRENDRE la tramitació del expedient per a l'adjudicació de la concessió 
demanial un cop presentada la documentació a la que fa esment el punt dispositiu 
tercer per la entitat Girona Futbol Club, SAD fins a l'acabament del termini d'exposició 
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al públic del Plec de Condicions sense que s'hagin presentat al·legacions o fins a la 
resolució de les mateixes pel Ple de la Corporació. 

Si no es presenten al·legacions al plec de condicions aquest s'entendrà definitivament 
aprovat un cop transcorregut el termini de trenta dies sense necessitat de l'adopció 
d'un nou acord. 

Sisè.- NOTIFICAR la present resolució a l'entitat Girona Futbol Club SAD." 

-El 30 de juliol de 2018 (RE2018058229) consta escrit d'al·legacions de caràcter polític 
i no tècnic per part del Grup Municipal de la CUP-Crida per Girona, mitjançant les 
quals proposen concretar l'interès públic de la concessió en el plec administratiu. 
Aquestes al·legacions són contestades en la memòria política de 30 d'agost de 2018 
amb el següents arguments: 

" Clàusula 8. 

8.1. Determinació del cànon. 

El cànon fixat en el cas d'una concessió demanial s'ha de determinar atenent al fet que 
s'ha de mantenir un equilibri entre dos premisses fonamentals: d'una banda, s'ha de 
determinar una remuneració adequada pels béns quina utilització es concedeix i per 
altra banda un retorn raonable per al concessionari, per la inversió i pels riscos que 
assumeix. A la vista de d'estudi econòmic recollit en el projecte de concessió i una 
vegada coneguts pels òrgans tècnics i de contractació de l'ajuntament, es disposa de 
suficient informació per tal de valorar l'import del cànon tal i com figura a la clàusula 
8a. del plec de condicions administratives que regeixen la concessió d'us privatiu per a 
l'explotació de l'estadi municipal del futbol. Es desestima l'al·legació. 

8.2. Finalitat 

El plec de condicions disposa que el cànon anual resultant haurà de destinar-se a 
l'execució d'obres d'inversió per part de l'entitat en l'estadi municipal. 

En la seva clàusula 19.e figuren com a condicions especials d'execució per part de 
l'entitat i durant tota la vigència de la concessió les de potenciar el futbol base i el 
futbol femení de l'entitat, així com de les seccions que pugui disposar, vetllant pel 
compromís de la promoció dels valors positius per l'esport i de promoure el joc net i 
bones pràctiques. 

Es desestima l'al·legació ja que la promoció de l'esport base i femení figuren com a 
condicions especials d'execució de la concessió. 

En aquesta mateixa al·legació es fa esment a la forma en que s'ha de procedir per tal 
de concretar aquestes despeses. 

La clàusula 8a. del plec disposa que les obres d'inversió seran determinades per una 
comissió integrada per dos representants de l'entitat i dos representants de la 
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Corporació municipal. En cas de discrepància en el si de la comissió sobre les 
inversions a realitzar, aquestes seran resoltes per l'alcaldia de la Corporació prèvia 
audiència de l'entitat. Afegint l' al·legant que es prioritzin les obres destinades a 
eliminar barreres arquitectòniques per garantir l'accessibilitat a l'estadi. 

L'estadi compleix i ha de complir en tot moment amb la llei de supressió de barreres 
arquitectòniques i amb tota la normativa tècnica que fa referència a l'accés a recintes 
públics. Si la comissió sobre les inversions considera prioritàries determinades obres 
per tal d'afavorir en major mesura l'accessibilitat ja ho determinarà en el seu moment. 
Aquest plec de condicions regula una concessió a 50 anys vista, per tant s'ha cregut 
oportú no concretar característiques que amb el temps poden canviar, desaparèixer o 
condicionar a les parts. S'ha redactat de tal manera que qui formi part de la comissió 
d'inversions pugui actuar atenent a les voluntats i necessitats del moment i no 
condicionats per les circumstàncies i marc mental del moment present. En tot cas, la 
decisió final correspon a l'ajuntament. Es desestima l'al·legació. 

Clàusula 19. 

Punts b i c) Per raons de representació institucional i de l'hospitalitat corporativa, es 
considera que les reserves que s'efectuen en aquests dos punts són les adequades. 
Es denega l'al·legació. 

Punt e) Es respon en el mateix sentit que el punt anterior, en una concessió a 50 anys 
vista s'ha cregut oportú no concretar casuístiques que amb el temps poden canviar, 
desaparèixer o condicionar les parts. També poden aparèixer casuístiques noves. És 
voluntat de les parts potenciar aquests valors que tampoc tenen perquè estar regulats 
en aquest plec i poden conveniar-se a part, per a projectes concrets i adequats al 
moment. 

Es denega l'al·legació. 

Punts f, g, h, i, j) afegits per l'al.legant, la clàusula 18 del plec contempla les 
obligacions generals de l'entitat. Es consideren redundants. En especial i respecte als 
punts f) i h) la Lliga de Fútbol professional ja marca criteris molt restrictius i fortament 
penalitzats per tal d'eradicar la violència en els estadis de futbol produïts per aquests 
motius. Ens trobem altre cop acotant circumstàncies i comportaments que amb el pas 
del temps canviaran. 

Es denega l'al·legació. 

Finalment, l'al.legant, afegeix la següent consideració per a que s'inclogui en el plec: " 
Es crearà un espai de coordinació entre Club, Ajuntament i Universitat de Girona per 
gestionar tot el que té a veure amb la mobilitat a l'entorn de l'estadi." 

Ja es treballa en aquest sentit com no pot ser d'altre manera. No és motiu de figurar en 
aquest plec. Es desestima l'al·legació." 
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-D'acord amb la clàusules 10, 11 i 12 del Plec de Condicions Administratives que 
regula l'adjudicació de l'esmentada concessió, el GIRONA FUTBOL CLUB SA 
A17088329 va presentar el 18 de juliol de 2018 (RE2018055800) sobre tancat en el 
termini establert . 

-Segons acta de la mesa de contractació de 22 d'agost de 2018 es va declarar admès 
el GIRONA FUTBOL CLUB SA A17088329 un cop analitzats els documents obligatoris 
presentats se'ls va requerir perquè es presentés en el termini de deus dies la resta de 
documentació establerta en el plec regulador. 

-El GIRONA FUTBOL CLUB SA A17088329 va presentar el 28 d'agost 2018 
(RE2018063112) la documentació requerida en el termini establert. 

-Segons acta de la mesa de 30 agost de 2018 s'ha comprovat la documentació i s'ha 
formulat proposta d'adjudicació de la concessió demanial per a l'explotació de l'estadi 
municipal de Montilivi en favor de l'entitat GIRONA FUTBOL CLUB SA A17088329 

Primer.- Vist allò que disposa l'article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic en quant a les relacions jurídiques i contractes exclosos 
en l'àmbit del domini públic i patrimonial. 

Segon.- Vist el que estableixen els articles 93 i 137.4c) de la Llei 33/2003, de 3 de 
novembre, del Patrimonio de las Administracions Públiques i l'article 60 Decret 
336/1988, de 17 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals 
en quant a l'adjudicació de les concessions demanials. 

Tercer.- De conformitat amb allò que disposa la Disposició Addicional 2na de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, apartats 9 i 10 pel que fa a 
l'òrgan competent per a l'adjudicació de les concessions dels béns de la Corporació. 

Quart.- Plec de Condicions Administratives que regula l'adjudicació de l'esmentada 
concessió. 

PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal de la CUP-
Crida per Girona de 30 de juliol de 2018 (RE2018058229) ateses les consideracions 
de la memòria política que consten en la part expositiva. 

SEGON.- APROVAR definitivament l'expedient d'adjudicació de la concessió demanial 
per a l'explotació de l'estadi municipal de Montilivi així com el Plec de Condicions 
Administratives que regula l'adjudicació de l'esmentada concessió. 

TERCER.- ADJUDICAR directament la concessió demanial per a l'explotació de 
l'estadi municipal de Montilivi a l'entitat Girona Futbol Club SAD A17088329. 

QUART.- NOMENAR responsable de la concessió demanial segons la clàusula 
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24 del Plec de Condicions Administratives, al Cap de Serveis d'Esports de l'Ajuntament 
de Girona o persona que desenvolupi aquestes funcions, i que actualment és el Sr. 
Jordi Agustí Pelluch 

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

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara saben vostès que el punt 
número 7 de l’ordre del dia no vam poder portar-lo formalment a temps per ser 
informat per la Comissió Informativa i, per tant, m’adverteix el secretari que per 
incloure’l a l’ordre del dia del Ple s’ha de votar primer aquesta inclusió, que ja tenien la 
informació abans, però no havíem pogut incloure’l en la Comissió Informativa. Per tant, 
ara primer votaríem la inclusió en l’ordre del dia del Ple i després ja ens expressarem 
tots sobre el fons de la qüestió. 

Per tant, vots a favor de la inclusió del punt número 7 a l’ordre del dia del Ple? 

Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, per tant, 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 inclusió del punt de l’ordre del dia relatiu a 
l’adjudicació de la concessió demanial. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació de la inclusió del punt núm. 7 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, per tant, li he de tornar a 
passar la paraula per a la lectura, senyor secretari. 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Bé, moltes gràcies, alcaldessa. Avui no 
m’estendré en la meva intervenció ja que ho vàrem aprovar inicialment i ja ho vàrem 
dir tot en el seu moment. Només avui el que portem és aprovar definitivament 
l’expedient de la concessió demanial per l’explotació de l’estadi municipal de Montilivi, 
també el plec de condicions administratives i adjudicar directament la concessió a 
l’entitat Girona Futbol Club. El 22 de juny vàrem iniciar el procediment d’adjudicació de 
la concessió directa a favor d’aquesta entitat. Els requisits que establia el plec de 
clàusules, durant el període d’exposició pública, el Grup Municipal la CUP ha presentat 
al·legacions, han estat desestimades, aquestes al·legacions, i contestades a la 
memòria que es fa, que vàrem presentar el 30 d’agost. I l’entitat de Girona Futbol Club 
també ha presentat la corresponent documentació que se li requeria en el plec i, per 
tant, el que portem és desestimar avui..., la proposta d’acord és desestimar aquestes 
al·legacions presentades i aprovar l’expedient i adjudicar la concessió demanial 
d’explotació de l’estadi de Montilivi al Girona Futbol Club. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? 
Senyora Veray... 
 
Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Per anunciar el vot 
a favor del meu grup en aquest punt. Jo no repetiré tota la intervenció que vaig fer en 
el Ple del 22 de juny amb relació a aquest tema, crec que em ratifico en tot el que vaig 
dir, crec que és un punt important per a la nostra ciutat. És veritat que faltava que el 
Girona Futbol Club presentés una documentació, l’ha presentada i, per tant, està tot 
correcte. Així que nosaltres vam votar a favor en el seu moment en aquell Ple i avui 
tornem a donar suport a aquell punt. 
Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora 
Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. El 22 de juny nosaltres ja vam 
exposar àmpliament quin era el nostre posicionament envers aquest tema i avui, per 
tant, nosaltres hi tornarem a votar favorablement desestimant així les al·legacions que 
ha presentat el Grup de la CUP. El meu grup entén que les al·legacions que presenten 
o que ha presentat el Grup de la CUP ja queden recollides en els plecs i en altres 
normatives com, per exemple, la del Parlament de Catalunya o a la llei contra la 
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport. 

Per tant, vagi per endavant que votarem a favor. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, breument. Per anunciar el nostre vot 
favorable. Efectivament al juny vàrem fer una àmplia exposició de quin era el nostre 
posicionament. La nostra preocupació es centrava molt en projectes socials vinculats a 
l’entitat. Sabem que alguns ja s’han iniciat, per tant, això ens dona tranquil·litat 
respecte al vot de juny. I ens reiterem en allò que vàrem manifestar. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres 
votarem en contra, evidentment, d’aquest punt perquè ja hi vam votar llavors en contra 
i perquè evidentment ens han..., o evidentment perquè ens han desestimat totes les 
al·legacions que hem fet. Aquestes al·legacions que intueixo que la senyora de 
Ciutadans les deu haver llegit, perquè realment em penso que no té cap sentit això 
que ha dit. 

Vull fer diverses consideracions amb relació a les al·legacions. En primer lloc, fan molt 
d’èmfasi a insistir que són al·legacions polítiques, evidentment que són al·legacions 
polítiques, és que és el que fem aquí, política. És un document polític el que vostè 
presenta i, per tant, nosaltres fem política i responem amb al·legacions polítiques. De 
fet, si no vinguéssim a fer política, si no volen fer política aquí, poden deixar els seus 
llocs i marxar i deixem els tècnics que facin la seva feina. Però el que fem aquí tots és 
política. I és una mica pesat i per això volia fer èmfasi perquè sempre estan justificant 
les seves al·legacions i les seves actuacions en base a una mena de lògica superior, 
que se suposa que és una lògica tècnica que està per sobre, com una mena de veritat 
absoluta. Ho han fet fa un moment amb la ràdio, si hi haguessin uns tècnics que 
tinguessin una veritat absoluta i, per tant, doncs impossibilitessin qualsevol política que 
fem els que ens dediquem a la política, com és aquest cas el que fem nosaltres. Per 
tant, primer volia fer una reflexió en aquest sentit. 
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Però també vaig per comentar alguna de les al·legacions que hem fet nosaltres. En 
primer lloc, el cànon, el cànon evidentment és una decisió política, no és una decisió 
tècnica. Vostès van decidir posar un 2 per cent del valor estimat de l’estalvi. Nosaltres 
els diem «no, un 2 per cent no, posin un 3 per cent perquè creiem que es pot exigir 
més a una empresa, perquè no deixa de ser una empresa, que en definitiva també ve 
a fer un negoci a la nostra ciutat. De fet, els recordem que aquest cànon només es 
paga en aquell cas en què hi hagi un rendiment econòmic, per tant, el que diem és que 
si realment aquesta empresa treu un rendiment econòmic d’aquest estalvi que és 
municipal, que és de tots i totes, exigim-li que pagui no un 2 per cent, sinó una mica 
més, un 3 per cent. Això li dic perquè no sé on ho ha vist això, que ja quedava recollit a 
la resta del plec o en aquestes lleis que vostè va comentar, que això és una decisió 
política, ells la prenen, nosaltres la qüestionem i fem una proposta alternativa. 

Però a més a més els diem que aquest cànon no el destinin tot només a obres, perquè 
al final una concessió a cinquanta anys això només repercuteix en benefici de la 
mateixa empresa que té l’estalvi. Per tant, diem, destinin-lo també a esport base, a 
esport femení, a esport adaptat. Vostès em diuen que això ja figura en un compromís. 
No, no hi ha cap compromís concret en aquest sentit de destinar aquest 50 per cent 
del cànon de destinar uns recursos concrets a tot això, no existeix. Existeix una sèrie 
de frases que mostren una bona voluntat de treballar en aquest sentit, però això no ho 
concreten. En canvi, sí que concreten altres coses. 

A nivell d’obres, per exemple, també els demanem que prioritzin la supressió de 
barreres, de barreres arquitectòniques, això tampoc ho volen concretar. Nosaltres si ho 
posem precisament és perquè existeixen, vostès em diuen que això ja hi ha lleis que 
ho eviten. No, no, aquestes barreres hi són, per això nosaltres posem que es prioritzin, 
a l’hora de fer obres, aquestes barreres arquitectòniques. A més a més, és una 
concessió a cinquanta anys i vostès això m’ho justifiquen per no concretar totes 
aquestes al·legacions que nosaltres fem, ens diuen que falta..., que no les concretem. 
No cal concretar-les, perquè en cinquanta anys poden canviar molt les coses, també el 
valor del sòl o el valor de l’estadi pot canviar, però, en canvi, això sí que ho concreten, 
a cinquanta menys també pot canviar molt, però en canvi vostès sí que ho concreten. 
Per tant, ha dit concretar, doncs temes d’igualtat de gènere, diversitat funcional, 
campanyes antiracistes... 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Ha acabat el temps, senyora 
Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí. Però, en canvi, sí que 
concreten, i aquí ho concreten moltíssim, el número d’entrades que volen disposar 
vostès per entrar a l’estadi, són quatre llocs a llotja, vint entrades i sis carnets. Unes 
entrades que sí que concreten de manera ben detallada quantes han de ser, però, en 
canvi, fins ara han estat incapaços de concretar i d’explicar a tothom qui fa ús 
d’aquestes entrades. 

Per tant, per tots aquests motius, perquè ens han desestimat totes aquestes 
al·legacions que consideràvem importants, nosaltres votarem en contra. 
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Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, tal com vàrem 
fer a la votació, a l’aprovació inicial el 22 de juny, ens abstindrem, per no..., l’abstenció 
és per no posar pals a les rodes a un punt tan important per al nostre futbol i la nostra 
ciutat. Però tal com anunciàvem a l’aprovació provisional, pensem que s’ha perdut una 
oportunitat d’introduir clàusules socials i de bones pràctiques. No repetiré ara el 
discurs que vaig fer en aquell moment. 

Però, a més a més, el que ens neguiteja és que han transcorregut tres mesos des 
d’aquella aprovació inicial i voldria recordar que durant aquest estiu s’han fet moltes 
intervencions al camp. I voldria recordar als companys del PSC que una de les raons 
per les quals varen donar el vot favorable va ser per evitar les barreres 
arquitectòniques, per evitar que tothom pogués accedir-hi. Doncs bé, s’hi han invertit 
una munió de milions i continuo tenint de carretejar el meu amic al gol nord amb la 
cadira de rodes pujant-la a pes. No s’ha fet ni un euro, cap intervenció per resoldre el 
tema de barreres arquitectòniques. Zero euros. 

Però, a més a més, s’ha augmentat l’aforament, al gol sud hi ha una graderia 
suplementària, i els serveis essencials continuen sent els mateixos de quan hi 
anàvem..., eren vuit-cents que hi anàvem, hi havia els mateixos lavabos de quan hi 
anàvem vuit-cents, clar, ara som catorze mil. Doncs anar al lavabo allà, doncs ja cal 
que vagis descarregat, perquè és una missió impossible. 

I això ens preocupa, em preocupa. Per què? Per què ens preocupa? Perquè 
evidentment som una entitat i esportivament som un equip de primera, cal que a nivell 
social i atenció també siguem un equip de primera. Miri, aquest que els parla ha 
corregut una munió d’estadis a una munió de llocs d’Espanya, no? Allà l’atenció al soci 
i l’atenció a l’aficionat és preferent, és preferent, bons serveis, accessibilitat... Això és 
essencial. Esperem que en prenguin nota i properament s’arrangi. Nosaltres ens 
abstindrem. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Només dir de manera ràpida, senyora Pèlach, 
que si fos per vostès no s’hagués aprovat el conveni i avui el Futbol Club Girona 
estaria buscant terrenys per fer un nou estadi. Creiem que el Futbol Club Girona 
aporta uns valors que nosaltres sí que els reconeixem, i també uns beneficis que 
reverteixen no només a la ciutat, sinó a tota l’àrea metropolitana. I crec que en el seu 
moment la Cambra de Comerç els va fixar en 22 milions d’euros, per tant, no és poca 
broma el que estem parlant. 
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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? 
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, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre 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 del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per 
quatre membres, l’adjudicació directa de la concessió demanial per a l’explotació de 
l’estadi municipal de Montilivi a l’entitat Girona Futbol Club, Societat Anònima 
Esportiva. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
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 
Vots en contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, ACTIVITATS, MOBILITAT I VIA 
PÚBLICA 

8. Verificació del text refós de la modificació puntual del PGOU 67 per a l'ajust 
dels límits i sistemes del Pla Especial Devesa. 
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En sessió del dia 13 de novembre de 2017, el Ple de la Corporació va acordar resoldre 
les al•legacions presentades durant el termini d’informació pública i aprovar 
provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 67. Ajustos límits i sistemes del 
Pla Especial de la Devesa. 

Com a continuació de tràmit, l’expedient va ser tramés a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona, la qual, en sessió del dia 20 de març de 2018 va acordar 
suspendre la tramitació de l’esmentada modificació puntual de planejament, fins a la 
presentació d’un text refós que incorporés un seguit de prescripcions, com eliminar les 
trames dels sistemes de parcs i jardins urbans, establir les previsions temporals 
d’execució del pla especial de la Devesa, completar la memòria amb la justificació 
quantitativa i qualitativa del sistemes objecte de modificació i, finalment, justificar la 
qualificació com a sistema viari de l’Avinguda Ramon Folch. 

En compliment de l’anterior acord, i tal com resulta de l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals, subscrit en data 30 de juliol de 2018, s’ha procedit a la redacció del 
text refós sol·licitat. 

Així mateix, i atès que també es sol•licita certificació en relació als quòrums adoptats 
en els diversos acords, cal dir que en els certificats que s’han emès dels acords 
adoptats pel Ple de la Corporació, i que han estat lliurats a la Comissió, consten els 
quòrum sol•licitats ( pagines 19 a 20 pel que fa a l’aprovació inicial, i pàgines 83-84 pel 
que fa a l’aprovació provisional). 

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

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

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. 

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. 



45 
 

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

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

Acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona, del dia 20 de març de 2018. 

Verificar el Text Refós de la modificació puntual del PGOU núm. 67. Ajust de límits i 
sistemes del Pla Especial de la Devesa, redactat pels serves tècnics municipals, que 
inclou les prescripcions imposades per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Girona, de data 20 de març de 2018, als efectes de la seva aprovació definitiva. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passem, doncs, 
la paraula al tinent d’alcalde Joan Alcalà, que ens defensarà aquesta proposta. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Bona tarda. Gràcies, senyora alcaldessa. Aquesta 
modificació consisteix en l’ajust del límit del sistema del Pla especial de la Devesa, 
com ha anunciat al secretari. I com ja els vaig informar a la Comissió Informativa, 
aquesta proposta ja va estar aprovada per majoria absoluta en el Ple de 20 de març de 
2018. El que es porta a aprovació és el document refós d’acord amb el que ens ha 
demanat la Comissió Territorial d’Urbanisme que és canviar una trama en un plànol 
que podia provocar un equívoc d’interpretació i així evitar qualsevol tipus de dubte. 
Esmenar l’errada material de l’oblit que en el document de l’aprovació provisional 
enviada a la comissió territorial no hi havia la justificació quantitativa i qualitativa dels 
sistemes, malgrat que sí que hi era a l’aprovació inicial. L’agenda, malgrat només 
abasta sistemes, es demana determinar una agenda aproximada que hem fixat en 
quatre anys. I finalment la justificació quantitativa de la inclusió com a sistema viari de 
la rotonda d’accés al parc de l’avinguda Ramon Folch. Per tot això confio que el seu 
vot continuarà sent favorable. 
Moltes gràcies. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Anuncio la 
nostra abstenció al punt. Com qualsevol projecte, s’ha de concebre en conjunt i de 
manera global, més el Parc de la Devesa, que és un referent de la nostra ciutat. Som 
conscients que cal realitzar una sèrie de passos encadenats i que aquest en concret 
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dels ajustos dels límits és un dels passos que s’han de fer, ho entenem. El text refós 
de la modificació puntual que avui se’ns presenta és un pas instrumental més de la 
cadena de tràmits i vinculat a una definició general i no parcial del parc. Però a data 
d’avui aquesta cadena esmentada està trencada, per la qual cosa aquest punt està en 
qüestió. 

M’explico, el mes de novembre de l’any passat vàrem votar dos punts urbanístics 
destinats a ordenar la Devesa, els seus voltants i tot a dins d’un pla de treball polític i 
tècnic, vàrem manifestar els nostres dubtes. Poc temps després, el projecte s’atura i 
queda sota el calaix. El dia que es reprengui respondrà a les necessitats i a prioritats 
que s’estableixin, per la qual cosa els límits avui presentats no sabem si seran aquests 
mateixos, seran uns altres, es modificaran o no, i això a nosaltres ens genera molts 
dubtes. Desconeixem el futur i la línia i la direcció que seguirà el futur projecte de la 
Devesa. Per aquestes raons reitero la nostra abstenció.  

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Bé, 
nosaltres votarem en contra d’aquest punt i ho farem malgrat el que diu vostè, que és 
veritat que inicialment vam votar a favor, a l’aprovació provisional ens vam abstenir i, 
en canvi, ara votem en contra, i li explicaré per què. 

Votarem en contra perquè això inicialment tenia un sentit, que era una prèvia a 
avançar en el Pla especial de la Devesa, però vostès han dit públicament que no 
pensen continuar avançant en el Pla especial de la Devesa, que el deixen aturat. Ho 
han dit sense consultar-nos, malgrat portàvem molt de temps treballant per aquest Pla 
especial de la Devesa, malgrat fins i tot amb unes propostes que ens havien arribat 
que els havíem fet arribar una sèrie d’al·legacions, malgrat semblava que hi havia fins i 
tot cert consens en moltes d’aquestes al·legacions, en la majoria d’elles, malgrat tot 
això, vostès unilateralment i sense consultar-ho van decidir frenar el procés cap al Pla 
especial de la Devesa. I ara vostès ens porten aquesta aprovació definitiva, que no té 
cap sentit si no hi ha l’objectiu del Pla especial de la Devesa, perquè el mateix redactat 
ho diu, el mateix redactat ho diu, que l’objectiu d’aquesta modificació és encaminar el 
Pla especial de la Devesa. I per això des d’Urbanisme els obliguen a fixar un termini 
que vostès podrien haver dit, si realment tenien intenció de reprendre-ho d’una manera 
més o menys immediata podrien haver fixat en un o dos anys entenent que ja hi havia 
molta feina feta, però no, han fixat en quatre anys, el qual demostra que tenen molt 
poc interès a continuar avançant d’una manera més o menys immediata cap a aquest 
Pla especial de la Devesa. 

I és per això que nosaltres avui votarem, en contra, perquè vostès amb aquesta 
aprovació aconsegueixen el que volen i és el que nosaltres vam cedir d’una manera en 
el moment inicial per poder continuar avançant, aconsegueixen mantenir uns usos que 
estan sent qüestionats, aconsegueixen, doncs, fer uns límits i incloure el firal i l’auditori 
en el marc de la Devesa, aconsegueixen una sèrie de coses, però, en canvi, el que fan 
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és ajornar el debat que sí que vol la ciutadania, que és un debat de fons d’usos i del 
que hi passa i del que no volen que hi passi a la Devesa, i això ho ajornen, volen 
aprovar avui això, però, en canvi, no tenir el debat de fons. Per això nosaltres hi 
votarem en contra, perquè si no mentrestant vostès el que volen és continuar fent el 
que vulguin amb la Devesa, com han fet fins ara, posant-la fins i tot al servei 
d’interessos que estan molt allunyats del que és el propi parc. I per això inicialment 
vam votar-hi a favor, però, en canvi, avui hi votarem en contra. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Bé, el Ple de novembre de 
2017 que es va fer l’aprovació provisional d’aquesta modificació de planejament, el 
nostre grup es va abstenir. Avui mantindrem la mateixa abstenció entenent que no 
deixa de ser la incorporació de les prescripcions de la Comissió Territorial 
d’urbanisme, una qüestió tècnica del propi document. Però sí que m’agradaria fer una 
reflexió, perquè igual com altres companys de grups, entenc que aquesta modificació 
puntual de planejament no deixava de ser un acompanyament necessari en el 
desenvolupament del Pla especial. El que pretenia el Pla especial tenia unes 
necessitats que modificaven el planejament vigent en els aspectes que es van plasmar 
en aquesta modificació. Entenem que en aquests moments potser no és del tot 
encertat anar a l’aprovació definitiva i la seva publicació i efectivitat, perquè, si no hi ha 
el Pla especial a punt d’aprovar que lliga directament amb la modificació puntual, 
possiblement en el moment que es plantegi reprendre els treballs del pla especial 
apareixen nous elements que fan que aquesta modificació s’hagi de tornar a modificar. 

I amb tot això, el nostre grup s’abstindrà. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, molt breument. Recordar-los que amb aquesta 
aprovació s’inclouen com a viàries les zones verdes, el que ara està qualificat com a 
zones verdes, que passa a ser viari. I referent al tema del termini, per exemple tota la 
part del viari que s’aparcava..., tot i que el termini el marquem a quatre anys, doncs hi 
han actuacions que ja estan fetes. També amb aquesta aprovació reduïm els sostre de 
construcció de 2.700 metres a 1.500 metres, per la qual cosa ja evitem ara actualment 
que algú pugui fer el famós pavelló. 

Bé, dit això, 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? 
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 Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i 
el vot en contra del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre 
membres, la verificació del text refós de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbanística número 67. 
 
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 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Vots en contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 

MOCIONS ENTITATS CIUTADANES: 

10. Moció que presenta l'associació de veïns de Montjuïc demanant una línia de 
bus de servei a Narcís Xifra. 

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició de l’entitat que la 
presenta. 

Des de l'Associació de Veïns de Montjuïc, L'AMPA del l'Escola de Montjuïc, l'AMPA de 
l'Institut Narcís Xifra i amb el suport de la FAPAC Girona, MUCE Girona, FAV Girona 
insistim en trobar una solució a la problemàtica del transport públic al centre adscrit de 
L' Escola de Montjuïc per cursar Educació Secundària obligatòria, perquè els nens i 
nenes del nostre barri que cursen l'ESO hi puguin arribar. 
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La única solució que ens donen és un bus del consell comarcal on els nens del nostre 
barri han de pagar 1'5€ per viatge, mentre que la resta de nens de la ciutat que poden 
utilitzar el bus de línia en paguen 0'40€ per viatge. Una discriminació inacceptable i 
injustificable. 

L'any passat l'Ajuntament ens va oferir una solució transitòria amb el compromís que el 
proper curs solucionaria el tema, però el regidor Alcalà ha anunciat que finalment no hi 
haurà cap canvi. Un altre any perdut, ignorats i menystinguts pel govern municipal. 

Cansats d'aquesta discriminació, els veïns i veïnes de Montjuïc demanem als grups 
municipals que formen part de l'Ajuntament que facin seves les nostres 
reivindicacions: 

1. Exigir a l'Ajuntament que trobi una solució definitiva al conflicte del transport escolar 
i equipari els alumnes de Montjuic amb la resta d'alumnes de la ciutat pel que fa al 
preu del bitllet per poder anar a estudiar a l'institut al que estem adscrits. 

2. En el cas que l'Ajuntament es vegi incapacitat a trobar una solució, que insti al 
departament d'Ensenyament de la Generalitat a que l'institut Narcís Xifra deixi de ser 
el nostre institut adscrit i que ens n'assignin un on sí disposem de transport públic amb 
les mateixes condicions que la resta d'estudiants de la ciutat. 

3. Reprovar el regidor Alcalà per la seva incapacitat i manca d'interès en el servei 
públic. Malgrat el seu compromís a reunir-se amb nosaltres durant aquest any passat i 
a trobar una solució definitiva per al curs 2018-2019, no ha fet ni una cosa ni l'altra. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara, atès que no hi ha 
propostes urgents, veritat? Em confirma, senyor secretari? Doncs ara ja passaríem a 
les mocions d’entitats ciutadanes. En primer lloc, hi hauria una primera moció que 
consta en l’ordre del dia, però que ha quedat sobre la taula després d’una sèrie de 
converses que vam tenir amb la pròpia Associació de Veïns de Montjuïc. I, per tant, de 
moment queda sobre la taula, hi hem de treballar i evidentment els informarem de tot. 

12. Moció que presenta l'entitat Club d'Escacs Gerunda per impulsar el I Festival 
d'Escacs de Girona 2019. 

Aquesta proposta es retira de l'Ordre del Dia a petició de l’entitat que la 
presenta. 

1. Qui som 

La sol·licitud la fem conjuntament els dos clubs d'escacs que hi ha actualment a la 
ciutat de Girona, el Club d'Escacs Santa Eugènia i el Club d'Escacs Gerunda. 

El Club d'Escacs Gerunda té actualment 108 jugadors/jugadores amb fitxa federativa i 
participa en el Campionat de Catalunya amb sis equips, el primer dels quals està a 
Divisió d'Honor Catalana. el segon a 2ª Catalana i els altres quatre a categories 
provincials. Cada any organitza tornejos, classes d'escacs i activitats d'escacs obertes 
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a la ciutadania ("Escacs a la Fresca" a la Plaça Independència, "Torneig de Fires" al 
Passeig de la Copa, entre altres). Realitza les activitats i té la seva seu en el Centre 
Cívic Pla de Palau. 

El Club d'Escacs Santa Eugènia té actualment 73 jugadors/jugadores amb fitxa 
federativa i participa en el Campionat de Catalunya amb quatre equips, el primer dels 
quals està a 2ª Catalana i els altres tres a categories provincials. Cada any organitza 
tornejos, classes d'escacs i activitats d'escacs obertes a la ciutadania ("Festival 
d'Escacs Santa Eugènia", "Torneig de la dona", entre altres). Realitza les activitats en 
el Centre Cívic "can Ninetes", on hi té la seva seu. 

2. Beneficis dels escacs 

Els escacs són un joc i, a la vegada, un esport. Cada partida es juga entre dues 
persones, malgrat que també es pot fer de forma cooperativa, és a dir, entre dos 
equips que han de posar-se d'acord en el moviment a fer. 

Els escacs ajuden a millorar les habilitats generals de les persones que els practiquen. 
És per aquest motiu que existeix un marc legal que empara la introducció dels escacs 
en el sistema educatiu. El Parlament de Catalunya (21 de juliol de 2010), el Parlament 
Europeu (15 de març de 2012) i la Comissió d'Educació del Parlament Espanyol (11 
de febrer de 2015) han fet declaracions instant a la utilització dels escacs a les escoles 
com a eina educativa. 

Els escacs milloren el pensament crític, la comprensió lectora, l'originalitat, les 
habilitats matemàtiques, la creativitat, la planificació, la concentració, la memòria, 
l'empatia, la resolució de problemes, la maduresa intel·lectual, l'autoestima, el 
respecte, la paciència, el raonament lògic, la presa de decisions, l'acceptació dels 
propis errors, la honestedat, l'orientació espacial, el càlcul mental, l'atenció, les 
habilitats lingüístiques, ..... 

És per tot plegat que hi ha estudis científics que recomanen els escacs per la gent molt 
jove, per la gent jove, per la gent adulta, per la gent gran i per la gent molt gran. 

La bibliografia és tan àmplia, tant a nivell català com espanyol com europeu com 
mundial, que estalviem les cites. 

3. Proposta d'acord 

3.1. El projecte "I Festival d'Escacs a Girona" 

Aquest projecte es realitzarà cap a la segona setmana de juliol, a concretar 
exactament els dies. 

El projecte inclou un torneig internacional d'escacs que entraria dins el Circuit Català 
de Tornejos Internacionals de la Federació Catalana d'Escacs i que ens agradaria fer-
lo a la Universitat de Girona. 
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Xerrades relacionades amb els escacs a diferents llocs de la ciutat. Unes simultànies 
d'escacs en el centre de la ciutat. 

Un curs d'escacs al llarg de la setmana. Altres activitats relacionades amb els escacs. 

3.2. Petició econòmica 

Les despeses que cal cobrir són els premis del torneig, la vinguda de grans mestres 
d'escacs (GM), els ponents de les xerrades, els professors del curs, els actors de les 
activitats i els corresponents viatges. En total us demanem 25.000€. Hem definit el 
projecte com a I Festival, amb la idea que d'aquí deu anys puguem desenvolupar el X 
Festival, és a dir, continuïtat. 

3.3. Taula de coordinació 

Proposem crear una taula de coordinació amb una persona de la regidoria d'esport, 
una de la d'educació, una de la de joventut i una de la de centres cívics i gent gran de 
l'Ajuntament, una de la Universitat de Girona, una del Club d'Escacs Santa Eugènia i 
una del Club d'Escacs Gerunda. Aquesta taula definirà el projecte amb detall abans 
del mes de gener de 2019 per tal d'organitzar tots els actes amb l'antelació suficient. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I aprofito per dir que també la 
número 12, la que porta per número 12, doncs exactament igual, hem iniciat unes 
converses perquè no s’havien dirigit mai a l’Ajuntament i els hem explicat com va això 
de la convocatòria de les subvencions i, bé, ara ho deixen sobre la taula perquè els ho 
puguem explicar millor i ja està. Per tant, la 10 i la 12, de fet, queden sobre la taula. 

11. Moció que presenta les joventuts d'esquerra Republicana per la creació d'una 
xarxa de bus nocturn al terme municipal de Girona i voltants. 

El transport públic és una eina vital per moltes persones que no disposen de transport 
privat. La xarxa de transport públic és clau per connectar la ciutat, vertebrar-la i 
permetre la mobilitat entre barris. Són moltes les persones, en aquesta ciutat, que 
depenen d'una xarxa de transport digna per a veure satisfetes les seves necessitats de 
mobilitat. Actualment, però, a Girona tan sols existeix aquest servei durant el dia, 
impossibilitant la mobilitat per la ciutat a partir de les 22:20h en les línies que circulen 
fins més tard. 

Gran part de les persones usuàries de la xarxa de transport públic són joves, ja sigui 
degut a que per edat no poden conduir o perquè, ara també, degut a la crisi i a la 
precarització del treball, han vist minvat el seu poder adquisitiu, amb les 
conseqüències que això comporta a l'hora d'accedir al carnet de cotxe o al 
manteniment del vehicle en si mateix. Aquest col·lectiu és, a més, un dels que més 
necessita el transport públic en horari nocturn, havent de dependre d'altres persones 
en la majoria dels casos, davant la falta d'oferta pública d'aquest servei. Per tot això, 
constatem que el jovent necessita una forma de moure's de manera segura a la nit. 
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Creiem que la participació en la vida nocturna és una eina de fomentar la cohesió 
social entre el jovent gironí, i per això és positiu facilitar-la des de la institucions. Els 
espais d'oci són necessaris per a tenir una ciutat viva i activa, i fomenten el consum 
cultural. A més, actualment a Girona gran part de l'oferta cultural nocturna i espais 
d'oci es concentren als barris del centre, o als afores de la ciutat, dependent de l'oferta. 
Aquest fet genera una gran necessitat de transport que ara mateix no s'oferta. 

En aquest sentit, no podem oblidar que part d'aquestes activitats són dirigides a 
persones menors d'edat, que depenen d'altres persones, normalment dels seus pares, 
a l'hora de tornar a casa. Per altra banda, per les persones joves majors d'edat que sí 
que disposen de vehicle privat, moltes vegades les sortides nocturnes comporten la 
ingesta d'alcohol. Tot i que no s'ha d'agafar el cotxe sota efectes etílics, el cas és que 
periòdicament a Girona ens despertem amb la notícia d'algun accident de trànsit 
relacionat amb l'alcohol. La creació d'una xarxa de transport nocturn seria una 
alternativa a utilitzar per moltes persones en previsió de la voluntat de veure alcohol. 

Més enllà de l'oci nocturn, comprovem que els horaris actuals ni tan sols s'ajusten a 
les necessitats quotidianes de gran part de la ciutadania de Girona. Una xarxa que 
finalitza el servei, com a màxim, a les 22.20h no té en compte el gran nombre de 
persones que surten de treballar, d'activitats esportives o altres extraescolars, més tard 
d'aquella hora. També en èpoques d'exàmens és imprescindible el transport públic per 
a l'estudiantat. És una contradicció que la biblioteca de Montilivi estigui oberta fins les 
3 del matí però que l'estudiant no pugui fer ús de les instal·lacions perquè no té forma 
de tornar a casa. 

Finalment, entenem que cal potenciar el transport públic com a forma més ecològica 
per a transportar-se, i que el futur d'una ciutat sostenible ha d'anar encarat en aquesta 
direcció, també durant la nit. Creiem que la millor forma de potenciar aquest àmbit és 
facilitar a la ciutadania el seu ús, i això només es pot fer millorant les mancances de la 
xarxa de transport actual. 

Per totes aquestes raons, des de les Joventuts d'Esquerra Republicana defensem i 
portem aquesta moció al Ple de l'Ajuntament de Girona perquè s'aprovin les següents 
mesures: 

El transport públic és una eina vital per moltes persones que no disposen de transport 
privat. La xarxa de transport públic és clau per connectar la ciutat, vertebrar-la i 
permetre la mobilitat entre barris. Són moltes les persones, en aquesta ciutat, que 
depenen d'una xarxa de transport digna per a veure satisfetes les seves necessitats de 
mobilitat. Actualment, però, a Girona tan sols existeix aquest servei durant el dia, 
impossibilitant la mobilitat per la ciutat a partir de les 22:20h en les línies que circulen 
fins més tard. 

Gran part de les persones usuàries de la xarxa de transport públic són joves, ja sigui 
degut a que per edat no poden conduir o perquè, ara també, degut a la crisi i a la 
precarització del treball, han vist minvat el seu poder adquisitiu, amb les 
conseqüències que això comporta a l'hora d'accedir al carnet de cotxe o al 
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manteniment del vehicle en si mateix. Aquest col·lectiu és, a més, un dels que més 
necessita el transport públic en horari nocturn, havent de dependre d'altres persones 
en la majoria dels casos, davant la falta d'oferta pública d'aquest servei. Per tot això, 
constatem que el jovent necessita una forma de moure's de manera segura a la nit. 

Creiem que la participació en la vida nocturna és una eina de fomentar la cohesió 
social entre el jovent gironí, i per això és positiu facilitar-la des de la institucions. Els 
espais d'oci són necessaris per a tenir una ciutat viva i activa, i fomenten el consum 
cultural. A més, actualment a Girona gran part de l'oferta cultural nocturna i espais 
d'oci es concentren als barris del centre, o als afores de la ciutat, dependent de l'oferta. 
Aquest fet genera una gran necessitat de transport que ara mateix no s'oferta. 

En aquest sentit, no podem oblidar que part d'aquestes activitats són dirigides a 
persones menors d'edat, que depenen d'altres persones, normalment dels seus pares, 
a l'hora de tornar a casa. Per altra banda, per les persones joves majors d'edat que sí 
que disposen de vehicle privat, moltes vegades les sortides nocturnes comporten la 
ingesta d'alcohol. Tot i que no s'ha d'agafar el cotxe sota efectes etílics, el cas és que 
periòdicament a Girona ens despertem amb la notícia d'algun accident de trànsit 
relacionat amb l'alcohol. La creació d'una xarxa de transport nocturn seria una 
alternativa a utilitzar per moltes persones en previsió de la voluntat de veure alcohol. 

Més enllà de l'oci nocturn, comprovem que els horaris actuals ni tan sols s'ajusten a 
les necessitats quotidianes de gran part de la ciutadania de Girona. Una xarxa que 
finalitza el servei, com a màxim, a les 22.20h no té en compte el gran nombre de 
persones que surten de treballar, d'activitats esportives o altres extraescolars, més tard 
d'aquella hora. També en èpoques d'exàmens és imprescindible el transport públic per 
a l'estudiantat. És una contradicció que la biblioteca de Montilivi estigui oberta fins les 
3 del matí però que l'estudiant no pugui fer ús de les instal·lacions perquè no té forma 
de tornar a casa. 

Finalment, entenem que cal potenciar el transport públic com a forma més ecològica 
per a transportar-se, i que el futur d'una ciutat sostenible ha d'anar encarat en aquesta 
direcció, també durant la nit. Creiem que la millor forma de potenciar aquest àmbit és 
facilitar a la ciutadania el seu ús, i això només es pot fer millorant les mancances de la 
xarxa de transport actual. 

Per totes aquestes raons, des de les Joventuts d'Esquerra Republicana defensem i 
portem aquesta moció al Ple de l'Ajuntament de Girona perquè s'aprovin les següents 
mesures: 

1. La creació d'un bus nocturn que circuli per tota l'àrea de Girona i que enllaci amb 
Salt, Vilablareix, Fornells, Sant Gregori, Quart i Sarrià de Ter amb una freqüència de 
pas d'una hora. 

2. L'estudi per a l'ampliació futura d'horaris i línies nocturnes que s'ajustin a les 
necessitats reals dels gironins i gironines potencials usuaris de la xarxa de transport 
públic nocturna. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-prsesidenta): I, per tant, ja passaríem a la 
moció número 11, en aquest cas, les Joventuts d’Esquerra Republicana, que ens 
sembla que deuen ser per aquí, m’imagino. Perfecte. Endavant, doncs sí. Molt 
benvinguts, molt benvinguda. Si vols passar aquí davant del faristol podràs expressar i 
fer la proposta en el Ple durant en principi un màxim de cinc minuts. Després pots 
seure tranquil·lament mentre els grups municipals reflexionem sobre la proposta que 
has fet i també diuen el sentit del seu vot, per finalment tu tens... 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Dispensi, alcaldessa, com que es tracta de 
les joventuts del nostre partit, d’Esquerra Republicana, nosaltres no intervindrem i els 
cedim el nostre temps. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Doncs moltes gràcies. 
I, per tant, a final tindreu un petit moment també per si voleu fer alguna reflexió final del 
que us hàgim dit tots nosaltres. Per tant, benvinguda de nou. Gràcies al Grup 
d’Esquerra-MES per aquesta previsió. I endavant, si us plau. 

Sra. Marina Vinardell (en nom de les Joventuts d’Esquerra Republicana): 
Perfecte. Moltes gràcies. I moltes gràcies també al Grup Municipal d’Esquerra. Bé, 
nosaltres presentem avui una moció per demanar que es creï una xarxa de bus nit 
nocturna, bé, una xarxa de bus nit, per tant, nocturna. I bé, bàsicament la demanem 
per diverses raons, en primer lloc, creiem que Girona és una ciutat amb una extensió 
prou gran com per comptar amb aquesta xarxa. Hi han ciutats similars quant a 
extensió, com Ourense, Jaén o Càceres, que incorporen aquest servei i on funciona. I 
a més a més, a nivell de Catalunya som l’única capital de província que no té aquest 
servei. I creiem que ja és hora de poder dignificar el transport públic a la nit també. 

A més a més, creiem que a Girona hi ha moltes persones que depenen del transport 
públic a l’hora de poder moure’s per la ciutat i creiem que és una eina necessària per 
poder connectar els diversos barris. 

Actualment no disposem de cap forma de transportar-nos per Girona a partir de les 
deu i mitja de la nit, ja no és l’horari tan nocturn, sinó que a més a més no s’adapta als 
horaris de la gent que va a treballar i surt tard o de fins i tot gent que vol participar en 
activitats extraescolars i després per tornar a casa té problemes. Això es tradueix en 
falta de seguretat a l’hora de moure’s per la nit i alhora creiem que desincentiva la gent 
de sortir de casa i de poder participar a totes les activitats de la ciutat que es fan a la 
nit. 

Creiem també que és important fomentar la mobilitat nocturna a nivell d’estudiants per 
poder anar a la biblioteca en èpoques d’exàmens. Hi ha biblioteques com, per 
exemple, la de Montilivi, que estan apartades de la ciutat que poden estar obertes fins 
a les tres de la nit, però a la qual no t’hi pots quedar perquè després no tens forma de 
tornar cap a casa. Si vius a Montilivi, molt bé, però hi ha un problema si vius a Can 
Gibert o si vius a Fontajau. Com tornes fins a casa teva? 
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I a més a més, hi ha tot el tema de l’oci nocturn, hi ha diverses coses que millorarien 
amb un servei de bus nit. En primer lloc, accidents de trànsit. Tots sabem que a la nit 
és una hora on existeix un perill força real que hi hagin accidents i de tant en tant ens 
despertem amb una notícia de hi ha hagut tal accident, moltes vegades vinculat amb la 
ingesta d’alcohol, en horari nocturn. Això amb un servei de bus nit no passaria tant 
perquè tindries altra forma de poder-te moure per la nit. 

I a part d’això, una altra cosa que hi ha a Girona, que s’ha parlat diverses vegades en 
aquest Ple, és que la majoria d’activitats culturals organitzades en època nocturna 
perquè tota la ciutat hi pugui ser present, doncs es concentra en el centre. Això fa i 
desincentiva molt les persones dels barris dels voltants i també dels pobles dels 
voltants de poder-hi participar i de tenir una vida cultural activa dintre de la mateixa 
ciutat. 

I a part d’això, creiem que també per un tema de fomentar l’ecologisme és important. 
Si estem d’acord que avançar cap al futur és avançar cap a la mobilitat amb transport 
públic, això també inclou el transport nocturn. 

Llavors la nostra moció demana que es creï una xarxa de bus nocturn, començant per 
una línia que passi cada hora que enllaci amb Salt, Vilablareix, Fornells, Sant Gregori, 
Quart i Sarrià de Ter, a més a més de amb els barris de Girona. I a part d’això, això és 
un projecte inicial, però demanem que una vegada s’hagi implementat i veiem com 
funcioni, s’estudiï l’ampliació futura d’aquests horaris i línies per ajustar-se millor a les 
necessitats i als usos que els puguin donar els potencials usuaris de la xarxa. 

Res més. Moltes gràcies un altre cop. I ja està. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs ja pots 
prendre seient aquí mateix, sí. Moltes gràcies, Marina. I ara com que cadascú de 
nosaltres, els grups, farem les nostres reflexions, després encara tens, si vols, la 
paraula per acabar de puntualitzar el que et sembli convenient. Moltes gràcies. 
Intervencions? Endavant la senyora Veray. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo, en primer lloc, 
agrair a la Marina l’explicació que ens ha fet. Nosaltres compartim el fons d’aquesta 
moció, sí que és veritat que jo crec que la moció en si té com dues parts, una que és la 
connexió a partir de les deu i mitja de la nit de la pròpia ciutat de Girona, no només per 
a la gent jove, per la gent jove i la gent no tan jove. Jo els posaré un exemple molt 
ràpid, quan sortim d’aquest Ple, cap de nosaltres pot tornar a casa en transport públic, 
perquè normalment són les deu i mitja o les onze. Per tant, aquesta reflexió crec que 
també és bona posar-la sobre la taula per no focalitzar-ho tot al fet que els joves volen 
sortir a la nit i s’ho volen passar bé, que també hi tenen dret, però si ho globalitzem a 
tota la ciutat, cap d’aquests regidors pot tornar a casa en transport públic perquè 
acabem a unes hores que ja no n’hi ha. Per tant, també crec que és una reflexió que 
l’equip de govern hauria de tenir. Per tant, jo crec que hi ha aquesta part, que és la 
connexió dels propis barris de la ciutat de nit, que seria bo que existís. 
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I després també la connexió amb els municipis del voltant, d’això que sempre parlem 
tant que és l’àrea metropolitana, l’àrea d’influència de Girona. Sí que és veritat que la 
moció parla d’uns municipis, per mi se’n deixa algun, perquè per què no Sant Julià o 
Celrà, també aquesta connexió, no? Bé, jo dono per fet..., nosaltres hi votarem a favor, 
per tant, dono per fet que això tampoc queda tancat al fet que només hagin de ser 
aquests municipis, segurament si s’estudia aquesta possibilitat i s’acaba fent es pot 
ampliar a altres municipis de la zona més propera a la ciutat de Girona que podrien 
ser. 

Jo he de dir que sí que és veritat que la moció que ja he dit que la comparteixo, amb el 
tema de les biblioteques tenen tota la raó, com he dit per joves i no tan joves aniria bé 
tenir el bus nocturn. I sí que quan parlen de l’oci, home, jo he trobat a faltar un 
argument per mi amb molt de pes, i és que és per responsabilitat, per responsabilitat i 
no perquè jo faci una defensa, al contrari, d’un abús de l’alcohol, però sí que és veritat 
que la ingesta d’alcohol, per poca que sigui, pot en un moment donat portar-te un 
problema de seguretat si agafes el teu propi vehicle. Per tant, per responsabilitat de la 
gent que surt a la nit, que té tot el dret de passar-ho bé a l’oci nocturn, efectivament jo 
crec que a tots, joves i grans, ens agrada gaudir-ne, doncs també per responsabilitat, 
si hi hagués aquest transport públic segurament l’utilitzaria. 

I acabo només amb una cosa, sé que és diferent, el que és Girona ciutat depèn 
exclusivament de nosaltres, el que és la connexió amb els altres municipis ja és..., ja 
no depèn només de nosaltres, però sí que fer una reflexió. A dia d’avui, un jove de la 
ciutat de Girona pot sortir de festa, ho dic així, amb to col·loquial, a Platja d’Aro sense 
cap problema agafant una autobús a les dotze de la nit i tornant amb un autobús a les 
cinc del dematí i, en canvi, un jove a la ciutat de Girona no pot utilitzar transport públic 
per sortir de festa a la ciutat de Girona, com tampoc el de l’àrea metropolitana o al 
voltant de la ciutat. Crec que aquestes reflexions s’han de posar sobre la taula per 
entendre que aquesta moció, doncs, «atina» molt allò que efectivament segurament 
necessitem millorar a la ciutat de Girona, que és en aquest tema de la connexió del 
bus nocturn. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, gràcies, Marina, 
per la presentació de la moció. Jo crec que hem de partir d’una lectura que sigui 
realista. La creació de línies d’autobús nocturnes s’ha plantejat en diferents municipis i 
sí que és cert que hi ha diferents alternatives, una d’elles és que l’Ajuntament o els 
Ajuntaments assumeixin tot el cost, una altra són fórmules mixtes entre Ajuntaments i 
empresaris d’oci nocturn, o una altra, per exemple, és que els empresaris sufraguin el 
cent per cent del cost d’aquestes línies d’autobús nocturnes. 

Nosaltres creiem que l’oci nocturn és important per a la gent jove, per a nosaltres és 
important. Però no només tenim aquest inconvenient amb els joves, sinó amb tots 
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aquells gironins i gironines que viuen de nit perquè treballen de nit. Gironins que pels 
horaris de feina que tenen no poden utilitzar ni l’autobús, ni tampoc la Girocleta i, per 
tant, són gent que està obligada a utilitzar el cotxe particular. Nosaltres no diem res de 
nou si diem que la mobilitat a Girona és deficitària, que no funciona com hauria de 
funcionar i que des d’aquest equip de govern no se li ha posat la solució que se li 
hauria d’haver posat. 

En aquest Ple tots els grups hem parlat de les línies d’autobús urbanes i en menor o 
en major mesura tots hem coincidit que cal fer canvis quant als dies de circulació i a la 
freqüència de pas de les línies d’autobús com a mínim. I l’única solució que ens ha 
vingut imposada ha sigut la de suprimir parades de la línia L1 perquè les utilitzava 
poca gent i perquè els conductors no podien complir la freqüència de pas de quinze 
minuts, que és la que té la línia L1. I d’això en fa sis mesos a l’última Taula de 
Mobilitat. 

Dit això, no sabem en base a què vostès ens inclouen aquests municipis en la primera 
proposta d’acord i en base a què han fet vostès aquesta selecció de municipis. 
Tampoc ens parlen en la seva moció dels costos que pot tenir aquesta proposta, ni qui 
és que ha d’assumir aquests costos. Insisteixo, coincidim que la mobilitat és una 
assignatura pendent d’aquest govern i que no hi ha hagut interès per millorar-la, com 
sí que n’hi hauria d’haver hagut. 

Ara bé, Girona no es pot tirar a la piscina sense un informe elaborat per experts que 
ens indiquin quins són els recorreguts més necessaris, els dies que ha de circular 
aquesta línia i quines són les freqüències de pas. I, per tant, nosaltres ens abstindrem. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. I primer de tot 
agrair l’assistència de Marina i també agrair la col·laboració de Nil amb tota l’ajuda que 
ens ha prestat per aclarir dubtes amb relació a aquesta moció. Valorem també molt 
positivament la vostra participació en aquesta vida pública o aquesta vida ciutadana de 
la nostra ciutat. 

El nostre grup municipal està d’acord en la necessitat que el transport públic doni 
recolzament a l’oci nocturn. Girona és una ciutat universitària i, a més a més, som 
coneixedors de queixes d’usuaris per la manca de serveis sincronitzats amb els últims 
trens, amb els últims del mitjà de transport que sigui. El transport de persones 
preocupa a tots, nosaltres hem proposat noves línies, conjuntament amb altres grups, 
en concret en l’anterior Ple, el Grup Municipal de la CUP va fer diferents propostes per 
transport compartit amb diferents modalitats. O sigui que és una qüestió que d’alguna 
manera a tots ens preocupa. Tots volem gaudir d’un oci nocturn amb la màxima 
seguretat. 

Pensem que a la proposta que ens feu se li hauria o caldria ser més global i nosaltres 
volem fer algunes propostes, que algunes van en la línia d’algunes idees que han 
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exposat companys nostres. Primer seria com incorporar altres agents del món del 
transport, de la restauració i per què no, de la sostenibilitat també, que es facin els 
estudis i les anàlisis pertinents que avaluïn les alternatives en busca de la millor de les 
solucions, que es tingui en consideració els casos d’èxit d’altres ciutats. O sigui, jo no 
em puc oblidar del búho, el mussol, l’autobús aquest nocturn que l’anomenem búho, a 
algunes ciutats, doncs bé l’autobús nocturn, bé, doncs el búho, no l’he pogut..., o sigui, 
he tingut aquesta fixació inevitable. I incorporar a tots els municipis involucrats en la 
solució del problema, no és només una qüestió gironina, sinó de tots els municipis del 
voltant. 

En definitiva, votarem a favor de la proposta perquè compartim amb vosaltres el fons 
de la moció. Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, 
Marina. Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la 
Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables, com són els 
desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric, així com 
visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la 
reducció de la contaminació sota el lema «Combina i mou-te» la setmana de 2018 a 
més de vetllar per una vida saludable, sostenible i segura, també promou la utilització 
de diferents models de transport segons el desplaçament. Un dels objectius principals 
de la setmana és impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el 
transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics. 

Parlant de la Setmana de la Mobilitat també voldríem comentar que la programació 
que s’ha fet per a aquesta setmana no ens acaba de fer el pes, la trobem una mica 
fluixa, a veure si l’any següent, l’any que ve, es hi esmercem una mica més, potser 
serà un altre qui s’haurà d’esmerçar, no se sap. 

Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció perquè la demanda és tan lícita com totes 
altres que han anat sortint en altres plens sobre la necessitat d’ampliar horaris i zones 
d’autobús. Essent un servei públic, cal donar resposta a les necessitats dels gironins i 
de les gironines que fa tant de temps que estan reclamant des dels barris de la nostra 
ciutat. La creació d’un bus nocturn per a tota l’àrea de Girona i que enllaci amb les 
poblacions properes que planteja la moció és necessari per a garantir la seguretat de 
molts joves i segur que s’hi afegirien altres persones que fan de Girona el seu indret 
d’esbarjo, a part que tindríem menys problemes a l’hora de l’aparcament, menys 
contaminació per la reducció de vehicles que estarien circulant per la ciutat, i sobretot 
una garantia de tranquil·litat a moltes famílies. 

Malgrat que avui pel contingut d’aquesta moció no en parlarem, però sí que cal tenir 
molt clar que s’ha de fer un estudi a fons pel que fa al tema de la mobilitat en transport 
públic, perquè és molt reiterat les vegades que està sortint en aquest Ple que s’han 
d’ampliar horaris, s’han d’ampliar espais on arribi i s’ha de donar resposta. I sempre 
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estem parlant de transport públic, doncs és un servei públic i un servei públic no ha de 
mirar només que li sigui rendible, simplement s’ha de donar resposta a les demandes 
de la ciutadania. La ciutat ha crescut i com dèieu alguns de vosaltres, teniu tota la raó, 
a partir de les deu de la nit, dieu que l’últim bus és a dos quarts d’onze, el meu no, el 
de Sant Narcís, el que surt de davant de Correus, és a les deu de la nit menys cinc, o 
sigui surts d’una reunió tard i has d’anar a peu o has d’agafar un taxi o buscar-te la 
vida, no té massa sentit. I després no parlem ja dels diumenges, eh? Vull dir que crec 
que és un tema que, bé, que pel que convingui compteu amb nosaltres perquè s’ha de 
treballar a fons. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí disculpeu, us 
anava mirant. Tinent d’alcalde Joan Alcalà... (Veus de fons.) Ah, no, sí, sí, però ja 
haurem acabat les intervencions. Val, d’acord. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, Marina, per 
aquesta intervenció que trobo que és molt adient. El nostre posicionament, permeti’m 
que li digui que serà d’una abstenció en aquesta moció, perquè més enllà del seu 
contingut, que podem estar molt i molt d’acord, de fet, hi estem molt d’acord, tal com 
s’ha manifestat aquí, cal un ampli debat. 

Permeti’m també que ja aprofiti la meva intervenció per fer algunes respostes perquè 
després com que no tindré temps, ja aprofito per fer-les. Referent al que ha comentat 
la senyora Veray, efectivament que un jove de Girona té el bus nocturn cap a la part 
de la costa i aquí a Girona no el té, això és un fet, però sí que ho tenim en el moment 
de Fires des de fa anys i que està funcionant molt bé. 

La senyora Pujola ha comentat que s’ha de consensuar..., però ha comentat que s’ha 
suprimit parades de la línia de bus. Dir-li això, que això es va comentar a la Taula de 
Mobilitat, que després es va parlar amb l’associació de veïns i que es va consensuar 
d’aquesta manera. 

I la senyora Costa, estic d’acord que s’ha de fer un estudi de mobilitat i també dir-li que 
el transport públic sempre és deficitari, o sigui, no penso en treure rendiment, sinó que 
sabem que és deficitari, però evidentment és un servei. I aquí ens presenten una 
proposta amb la qual estem d’acord. 

Dit això, dir-li que en aquest mateix Ple es va fer una aposta en el seu moment per 
crear la Taula de Mobilitat i apoderar-la en tots aquests temes que afecten la mobilitat 
de la ciutat. Insisteixo, aquí s’ha posat de manifest que cal un debat profund. 

Evidentment que el Ple és un lloc per discutir tots aquests temes, però nosaltres 
creiem que deslegitimaria un organisme com pot ser la Taula de Mobilitat, en el qual 
tots els partits, els tècnics municipals, les entitats, les associacions de veïns i tothom 
vinculat a la mobilitat estan representats. Allà és on s’han de debatre les iniciatives 
com aquestes per generar consens, avaluar la viabilitat abans d’arribar, via ple, a una 
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moció. Per tot això, sabent que aquesta moció tirarà endavant, el nostre vot serà una 
abstenció. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Ara sí, alcaldessa, el meu grup, en base a l’article 
83 del ROM, demana una segona ronda d’intervencions. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Un moment, doncs. Mentre el 
senyor secretari m’ho confirma, és cert que nosaltres no gestionem el tema del temps 
en base al ROM, sinó que és un acord de tots els portaveus. Llavors ara estem fent 
trampes, senyora Pujola, sempre hem acordat exactament els minuts i els temps de 
les diferents exposicions, per això jo vaig sempre marcant amb el telèfon i tot i que si 
és cert que hi té dret, doncs el tindrà, però llavors haurem d’establir a la Junta de 
Portaveus, perquè no em sembla molt lleial que ara faci això. Jo crec que no és 
adequat, però si és legal, ara li deixaré fer la segona intervenció. (Veus de fons.) Bé, 
és que ja en parlarem, és igual. Tot i la meva absoluta disconformitat i que no em 
sembla en absolut correcte, em veig obligada, perquè la norma així ho diu, a donar-li la 
paraula. Però li torno a repetir que no em sembla gens honest el que acaba de fer. 

Gràcies. Té la paraula. 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Si ho hem fet ha sigut perquè 
després hem vist que amb el temps que teníem establert no arribàvem i, per tant, si jo 
hagués continuat i no hagués demanat aquest torn de paraula, vostè m’hagués tallat, 
alcaldessa. 

Marina, nosaltres hem demanat un segon torn de paraula perquè us volíem explicar de 
manera detallada el perquè nosaltres en la primera intervenció us hem parlat de la 
necessitat que hi hagi aquest informe per instaurar una nova línia d’autobús. Sí que és 
cert que els estudiants de Montilivi tenen moltíssimes dificultats per anar a la biblioteca 
en època d’exàmens en horari nocturn i en això no podem estar-hi més d’acord, 
perquè jo mateixa que estudiava a la Facultat de Dret m’he trobat precisament també 
amb aquest problema. I avui entra en funcionament la nova línia d’autobús, la L9, que 
és un línia que inicia el recorregut a Salt i l’acaba a la universitat. I avui, sis mesos 
després de la Taula de Mobilitat que vam fer, encara no se’ns ha reunit ni se’ns ha 
ensenyat un sol document que acrediti la necessitat d’aquesta línia, ni se’ns ha parlat 
de les característiques que té. Per tant, parlem de preus, parlem de les freqüències de 
pas, si podrien millorar o si les que s’han posat són les adequades i parlem també dels 
dies de la setmana que circula. Perquè amb aquesta línia L9 que avui entra en 
funcionament, els estudiants de Montilivi continuen sense poder anar a la biblioteca en 
horari nocturn quan tenen examen i continuen sense poder pujar amb transport públic 
els diumenges. Per tant, amb aquesta nova L9 que avui ha entrat en funcionament no 
solucionem els problemes que tenim des de fa molt de temps. Per tant, segons el meu 
grup, aquesta línia L9 que ha començat el seu recorregut avui per nosaltres neix 
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deficitària i neix deficitària perquè no ha nascut d’un consens entre totes les forces que 
formen aquest consistori. 

Per tant, Marina, aquest era l’exemple que nosaltres us volíem posar i volíem justificar 
el perquè de la nostra abstenció. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Suposo que ha quedat ben 
satisfeta d’aquest acte de mala fe amb la Junta de Portaveus. I ara, Marina, si vol 
intervenir... 

Sra. Marina Vinardell: Val, d’acord. Bé, una mica sobre tot el que heu anat dient, 
moltes gràcies per les intervencions. Bé, estem d’acord que no només afecta els joves, 
però nosaltres com a joves volíem donar la nostra visió sobre el que ens afecta a 
nosaltres. I bé, sobre les preguntes que se’ns han fet, per què vam proposar els 
municipis que hem proposat i no d’altres? Bàsicament són els que tenen un traçat de 
carretera que no s’ha d’anar..., vull dir, no s’ha de fer carretera interurbana per arribar-
hi, a Sarrià s’hi arriba a partir d’una carretera normal, a Salt, també, vull dir, no surts de 
cinquanta per hora, diguéssim, per arribar-hi, com sí que has de fer per arribar a Celrà. 
Tot i això estem oberts que això es pugui discutir doncs d’aquesta moció i que s’hi 
puguin incorporar més municipis, si s’hi volen incorporar, i això. 

Sobre el tema dels costos, també creiem que és una cosa que s’ha de parlar. 
Nosaltres com a ciutadans proposem aquesta moció perquè creiem que és interessant 
que hi sigui, però entenem que darrere d’aquesta moció hi ha d’haver tot un debat, 
simplement que es tiri endavant una vegada s’aprovi perquè sembla que s’aprovarà. 

Bé, tema de les propostes que ens ha fet arribar el PSC, hi estem molt d’acord i, bé, 
vull dir, estem molt d’acord a parlar-ho i a veure com ho podem fer. El cas és que es 
pugui tirar endavant una mica amb el debat de tothom. 

Molt d’acord també amb el que ha dit la CUP, que és un servei públic i, per tant, no 
hem de mirar els costos, ni que sigui rendible, sinó que faci un servei al ciutadà. De fet, 
precisament per això presentem aquesta moció, perquè creiem que és un servei que 
fa molta falta. I precisament per això també parlàvem ara que sabem que hi ha una 
Taula de Mobilitat, sabem que es treballen aquests temes, però precisament per això 
volíem fer constar que creiem que és un tema que creiem que és urgent i que creiem 
que és molt necessari actualment. 

Res més. Moltes gràcies a tothom per totes les intervencions i ja està. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, Marina. Doncs ja 
pots prendre seient. I si els sembla bé, podem passar a la votació de la proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, 
integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, i l’abstenció dels grups municipals Convergència i Unió, 
integrat per deu membres, i Ciutadans, integrat per dos membres, la moció que 
presenten les joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya per la creació d’una 
xarxa de bus nocturn al terme municipal de Girona i voltants. 
(Aplaudiments.) 

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

MOCIONS: 

13. Moció que presenta pel grup municipal de la CUP-Crida per Girona per al dret 
a vot de totes les persones residents. 

El dret a vot és un dret bàsic imprescindible per garantir una plena ciutadania i 
quelcom necessari per esdevenir una democràcia real i una societat justa i igualitària. 
Malgrat això, aquest dret és negat a bona part de la ciutadania de Girona per raó de la 
seva nacionalitat. La plena ciutadania és un exigència democràtica però també de 
justícia social i reconeixement de la contribució de tota la ciutadania al bon 
funcionament de la societat tant pel que fa a drets com a deures. Reconèixer el dret a 
la participació política a totes les persones que formen part de la comunitat implica 
assumir com a positiva la diversitat cultural i fent-ho contribuïm a la cohesió social dels 
nostres barris. 
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La legislació espanyola limita enormement la participació política de les persones 
estrangeres, que no poden votar ni ser votats en les eleccions generals ni 
autonòmiques i redueix el dret a vot a les eleccions municipals a alguns supòsits. Així, 
l'article 13.2 de la Constitució espanyola permet el sufragi actiu i passiu de persones 
estrangeres en les eleccions municipals només quan existeix un tractat internacional 
sota el criteri de reciprocitat. A la pràctica només les persones amb nacionalitat 
comunitària i d'una dotzena de països no europeus poden exercir el seu dret a vot a 
les eleccions municipals. En aquests casos, però, el dret a vot requereix a més d'uns 
requisits, processos i tràmits previs per poder ésser inscrits al cens electoral que a la 
pràctica dificulten considerablement que s'acabi exercint aquest dret a vot. Al mateix 
temps, l'ordenament jurídic espanyol no permet la participació de les persones 
residents estrangeres als referèndums, ni a subscriure iniciatives legislatives populars 
a nivell estatal. En canvi sí que existeix la possibilitat de participació a consultes i a 
altres processos no referendaris, com va ser el cas del 9 de Novembre del 2014 a 
Catalunya. 

Per tot això, a les properes eleccions municipals prop de 14.000 gironins i gironines no 
podran votar els i les seves representants al Ple Municipal, tot i portar en la majoria 
dels casos molts anys residint i treballant a la nostra ciutat i haver establert les seves 
vides aquí. Així mateix, bona part d'aquells residents estrangers que sí que poden 
votar (uns 6.000) és possible que acabin per no fer- ho per desconeixement o 
dificultats en la tramitació. 

A tot això, cal afegir-hi l'ús partidista de la immigració per part d'algunes forces 
polítiques. Així, des de les institucions i especialment en els processos electorals, hem 
de lamentar discursos xenòfobs que utilitzen el fenomen migratori per confrontar la 
ciutadania generant tensions i posant en perill la cohesió social amb un objectiu 
electoralista i partidista. 

En aquest sentit la limitació al vot de les persones sense nacionalitat espanyola 
afavoreix una sobrerepresentació d'aquestes forces polítiques i per tant reforça el 
racisme institucional i social. 

Al mateix temps, en un moment en què Catalunya ha iniciat el camí cap a un estat 
propi, queda pendent el debat sobre quines persones residents al país seran titulars de 
la nacionalitat catalana. En aquest sentit, considerem imprescindible vincular els drets 
de ciutadania a la residència de les persones i no només a la nacionalitat. 

PRIMER.- Instar a l'estat espanyol a un reforma de l'ordenament jurídic a fi de 
permetre el dret a sufragi actiu i passiu a tots els comicis electorals a totes les 
persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de 6 mesos de residència legal 
continuada com a requisit. En el mateix sentit, incorporar el seu dret de participació a 
referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació 
política. 

SEGON.- Instar a l'estat espanyol a suprimir de forma immediata els tràmits 
burocràtics addicionals per exercir el dret a vot en les eleccions municipals pels 
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residents estrangers garantint que la inscripció en el cens es faci de forma automàtica. 
Així com a ampliar el reconeixement al sufragi passiu i optar per la via legal i no la dels 
tractats internacionals per donar accés al dret a sufragi a les persones estrangeres 
residents. 

TERCER.- Instar al Parlament de Catalunya a treballar per fer efectius els drets de la 
ciutadania, tot vehiculant-los a la residència, i no a la nacionalitat tal i com plantejava 
l'art. 8 de la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república. 

QUART.- Instar als diferents grups municipals d'aquest Ple Municipal a la no 
instrumentalització de la immigració als seus programes, estratègies i discursos en 
benefici d'interessos partidistes que afecten negativament la convivència i la cohesió 
social, i a promoure la incorporació de persones d'origen estranger en les seves llistes 
electorals per tal de reflectir la realitat actual de la nostra societat diversa. 

CINQUÈ.- Comprometre's a realitzar una campanya informativa per a donar a conèixer 
els processos per fer efectiu el dret a vot entre les persones estrangeres residents a 
Girona i que per raó dels convenis internacionals, podran exercir el dret a sufragi actiu 
i passiu a les properes eleccions municipals. Aquesta campanya es concretarà en: 

a. Enviar cartes a la població estrangera amb les condicions abans esmentades 
explicant-los que en les properes eleccions municipals tindran dret al sufragi actiu i 
passiu, i informant-los dels mecanismes concrets per a fer efectiu aquest dret. 
Aquestes cartes hauran de ser enviades en català i en les llengües majoritàries 
d'aquestes nacionalitats. 

b. Fer reunions informatives i d'assessorament tant amb entitats de persones migrades 
d'aquests orígens, com amb entitats de suport als processos migratoris explicant el 
contingut del dret al sufragi actiu i passiu i els mecanismes concrets per exercir-lo. 

c. Fer una campanya pública informativa a través de les diverses eines de 
comunicació de l'ajuntament, així com amb díptics i/o cartells informatius. 

SISÈ.- Comprometre's a realitzar una campanya de difusió i denúncia de la manca de 
drets polítics per part de les persones estrangeres i per animar a la participació política 
de totes les persones residents. 

SETÈ.- Treballar per desplegar i fer efectiva tota la jurisprudència prevista en matèria 
de participació ciutadana en la Llei de Consultes de Catalunya, com a mitjà per 
garantir la plena participació política de la ciutadania resident a Girona, al marge de la 
seva nacionalitat, al mateix temps que es garanteix un empadronament no restrictiu 
dels residents al municipi. 

VUITÉ.- Traslladar el contingut d'aquesta moció al Govern Espanyol, al Parlament de 
Catalunya, a la campanya Dret a Vot (SOS Racisme: Rambla de Santa Mònica, 10, 1a 
planta 08002 Barcelona) i a la Coordinadora Obrim Fronteres 
(coordinadora.obrim.fronteres@gmail.com) 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, passaríem al punt 
número 13. S’han acabat les mocions d’entitats ciutadanes i ara aniríem a les mocions 
dels grups municipals. Per tant, la primera, la 13, que és proposada per la CUP - Crida 
per Girona i la substanciarà la senyora Laia Pèlach. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. La 
moció que presentem en aquest Ple té un doble objectiu, podríem dir. D’una banda, 
denunciar una realitat i per l’altra fer una sèrie de propostes per intentar resoldre. La 
denúncia d’aquesta realitat que és..., entenem nosaltres que és una mancança 
democràtica sí que ja s’ha fet en aquest Ple, perquè de fet, fa uns anys, el 2015, si no 
recordo malament, ja es va aprovar una moció que denunciava aquesta realitat. 
Llavors, nosaltres què fem amb aquesta moció? El que pretenem és avançar-nos, que 
aquella moció no ho va poder fer, avançar-nos per intentar trobar no direm solucions 
completes, que també les plantegem però sabem que són difícils, però sí que podríem 
dir que solucions parcials a aquesta realitat. I quina és aquesta realitat? Doncs la 
realitat és que el dret a vot, el sufragi actiu o passiu, que entenem segurament la 
majoria dels que som aquí que és un dret bàsic i que és imprescindible tant per tenir la 
plena ciutadania i poder exercir-la com per poder considerar que som una democràcia 
real o fins i tot entenem nosaltres que és imprescindible per mantenir una cohesió 
social a la nostra ciutat, doncs això que entenem que segurament és compartit per una 
majoria, no és efectivament, no és una realitat. 

La realitat és que tenim catorze mil gironins i gironines que no poden votar, que no 
podran votar a les properes eleccions municipals, i sis mil més que tenen una sèrie 
d’entrebancs, una sèrie de dificultats, una sèrie de processos, que poden resultar 
barreres, per poder-ho fer. Per tant, tenim un 20 per cent dels gironins i gironines que 
pel fet de no tenir nacionalitat espanyola, que és en el que es basa la legislació que et 
dona el dret a vot, doncs no podran votar. Per tant, és un dret teòric, perquè realment 
parlem de sufragis universals, però en realitat la seva aplicació veiem que és molt 
deficitària. 

Això és el que nosaltres volem denunciar i és el que ja es denunciava en aquesta 
moció que els he comentat que van presentar en el seu moment l’Espai Antiracista de 
Girona Salt. Però nosaltres amb aquesta moció volem avançar-nos i intentar trobar-hi 
solucions que estan en part a les nostres mans. Per una banda, què podem fer, per 
tant, per resoldre-ho? 

D’una banda el que demanem és que s’insti els òrgans competents a modificar-ho. És 
cert que hi ha una sèrie de coses que ens impedeixen resoldre-ho totalment perquè no 
està a les nostres mans, però sí que demanem que des d’aquest Ple s’insti l’Estat 
espanyol perquè hi posi solucions i també el Parlament de Catalunya perquè, quan 
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vagi endavant la república catalana, també tingui en consideració aquesta realitat i 
parteixi ja amb una solució des de bon principi. 

Però també demanem un compromís directe. D’una banda, demanem als grups 
municipals que formem part d’aquest plenari que no instrumentalitzin o que no 
instrumentalitzem la immigració i aquest dret a vot a la companya electoral. Això que 
s’ha fet i avui no vull insistir i posar exemples, però tots en sabem que això ha passat a 
molts municipis de la nostra ciutat, doncs no volem que passi a la nostra ciutat, no 
volem que aquesta immigració sigui instrumentalitzada i sigui utilitzada amb discursos 
xenòfobs en pro d’aconseguir uns vots. Per tant, demanem, primer, aquest compromís. 

Però també demanem compromís a l’Ajuntament amb una sèrie de campanyes a 
Girona, i això sí que està a les nostres mans. Per això demanem que l’Ajuntament de 
Girona faci una campanya informativa informant aquells sis mil gironins i gironines que 
sí que poden votar, però que han de fer uns processos de com s’ho han de fer per 
facilitar al màxim que tirin endavant i que puguin exercir el seu dret a vot. Això és 
important que ens afanyem a fer-ho perquè això té uns terminis i em penso que al 
desembre comencen ja aquests terminis, per tant, és important que ens afanyem. Però 
també demanem que es faci una sensibilització perquè creiem que molts gironins i 
gironines no són conscients d’aquesta realitat i, per tant, també és important que ens 
fem conscients tots plegats que tenim un 20 per cent de la població que o no podrà 
votar o tindrà unes dificultats per fer-ho. 

Però també encara afegim una altra proposta que també està a les nostres mans i és 
que s’aprofundeixi des de l’Ajuntament en aquelles eines de participació que sí que 
permeten el vot d’aquestes vint mil persones. És cert que no podran votar a les 
municipals, però també és cert que si l’Ajuntament de Girona tira endavant algun 
procés participatiu, a través del reglament de la participança o a través de les 
regulacions que tenim a nivell de Catalunya, doncs segurament sí que podríem votar. 
Tenim moltes eines que sí que ens permeten dir-hi la seva. 

Per tant, totes aquestes propostes són les que fem nosaltres en aquesta moció que 
pretén avançar en aquesta necessitat democràtica que és que tots i totes els gironins i 
gironines puguin votar a la nostra ciutat els seus representants. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres no 
donarem suport a la moció que avui presenten. I miri, jo li diré, senyora Pèlach..., aniré 
molt ràpid, no li agradarà el que li diré, però li diré molt ràpid, aquí els únics que estan 
intentant instrumentalitzar el tema de la immigració són vostès presentant aquesta 
moció. Per tant, és curiós que el seu punt d’acord ens demani una cosa que és vostè 
qui l’està fent. El meu grup municipal, aquesta portaveu i el meu partit seguirà 
defensant una immigració legal i ordenada, li agradi a vostè o no li agradi a vostè, ho 
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consideri vostè que és xenòfob o no, així de clar li dic, no canviaré el meu discurs, ni 
allò que he plantejat sempre aquí, avui, demà, en campanya electoral i quan no és 
campanya electoral. L’únic que instrumentalitza i presenta aquesta moció perquè 
d’aquí nou mesos s’ha d’anar a votar, són vostès. 

I li diré una cosa, soc cap de llista del meu partit des del 2003 i en cada una de les 
eleccions i de les llistes electorals he portat persones estrangeres a la llista amb tota la 
normalitat i amb tota la naturalitat del món, perquè formen part de Girona i han aportat 
molt a la meva candidatura i a totes les propostes i al programa electoral de la 
candidatura que he encapçalat i he representat. Per tant, no necessito cap moció de la 
CUP que ens digui a qui hem de portar a les llistes electorals. 

Tampoc estem d’acord que vostès vulguin convertir el padró de la ciutat en un colador 
d’immigració irregular, ja li dic. I, per tant, no tindrà el nostre suport. Parlen d’un 
empadronament lliure sense cap tipus de regulació ni subjecte a cap llei. No comptin 
amb nosaltres. Seguirem defensant els convenis bilaterals amb els països per tenir 
reciprocitat amb aquelles persones d’aquells països que tinguin dret a vot, com sap, 
Espanya té conveni amb catorze països, a part de la Unió Europea, amb el qual els 
ciutadans europeus poden votar a les eleccions europees i a les municipals previ a 
haver escollit si volen participar en unes eleccions municipals al municipi, en aquest 
cas, a Girona, si és que viuen aquí, o en el seu municipi de la seva nacionalitat, posem 
París, doncs París, per ficar-li un exemple. Per tant, no es poden carregar tots els 
tràmits burocràtics que vostè diu i que s’inscrigui tothom de forma automàtica, perquè 
els convenis diuen que en aquest cas els residents europeus estan afectats que han 
d’escollir a quin dels dos països volen votar en unes eleccions municipals. 

És curiós que parlin d’una llei que està suspesa pel Tribunal Constitucional totalment, 
de la Llei de transitorietat nacional i de la seva república, més curiós quan és una llei 
que vostès voten i després aquí diuen que ja no els agradava un article. En fi, aquests 
són temes seus que poden anar dient que l’any que ve tindran república i ja ha quedat 
clar que no la tindran mai. Per tant, vostès en això vostès segueixin el seu camí, que jo 
ja els deixo que vagin fent la demagògia que vulguin, perquè jo crec que els ciutadans 
ja comencen a veure’ls la demagògia en aquest sentit. 

Per tant, com li he dit, no donarem suport a la moció, no canviarà la nostra manera de 
veure i de defensar. I, insisteixo, nosaltres defensem la immigració legal i ordenada, 
així ho continuarem fent. I sí que li demanem una cosa, deixi vostè d’instrumentalitzar i 
utilitzar les persones immigrants que viuen a la ciutat de Girona; són els únics que ho 
fan. 

Gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Miri, senyora Pèlach, en el 
seu simulacre de referèndum, el seu partit negava el vot a aquells catalans 
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empadronats a la resta d’Espanya i per contra volien que qualsevol ciutadà a partir de 
setze anys que estigués empadronat aquí pogués votar. Per tant, incomplien vostès, 
com acostumen a fer, una llei general. Per si no ho sap, senyora Pèlach, a Espanya, 
que és el seu país, pot votar qualsevol persona nascuda o nacionalitzada espanyola i 
és raó per la qual tothom té dret a vot. Més fàcil es té a les eleccions generals, perquè 
hi poden votar tots els ciutadans que tinguin origen a qualsevol dels països amb 
acords de reciprocitat. 

Nosaltres sempre els ho hem dit, senyora Pèlach, i avui els ho tornarem a dir, perquè 
sembla que no els acaba de quedar clar: qualsevol llei, senyora Pèlach, qualsevol llei, 
inclosa la llei que dona accés al sufragi, es pot modificar, si no els agrada, jo els 
explico com ho han de fer. El que han de fer vostès és presentar-se a unes eleccions 
generals, el que han de fer vostès és aconseguir entrar en aquestes eleccions 
generals han de dur a debat els elements que considerin oportuns i aquells que 
vulguin modificar i el més difícil que haurien de fer vostès seria buscar consensos i 
majories. 

Pel que fa al dret a vot de les persones estrangeres, quan s’empadronen a Girona i 
avui precisament el meu grup ho ha comprovat amb treballadors de la casa, a 
aquestes persones ja se’ls pregunta si volen o no formar part del cens d’electors, 
perquè és un tràmit que es fa amb tots aquells estrangers que tenen dret a vot a les 
eleccions municipals. A més a més, a part que quan vinguin a empadronar-se se’ls 
facin aquesta pregunta, l’Institut Nacional d’Estadística, mesos abans de les eleccions, 
envia una carta als ciutadans estrangers que tenen dret a vot a les eleccions 
municipals informant-lo que si volen votar el que han de fer és donar-se d’alta en el 
cens d’electors de la població on els toqui votar. 

Per tant, senyora Pèlach, per si hi havia algun dubte, el nostre vot a la seva moció és 
que no. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies, alcaldessa. Nosaltres en la moció 
que ens presenta el Grup Municipal de la CUP en el fons la compartim totalment, les 
persones que han vingut de fora i han triat la nostra ciutat o el nostre país per establir-
s’hi i fer el seu projecte de vida, formar una família, que treballen i viuen aquí i paguen 
els impostos aquí, pensem que han de tenir la plena ciutadania i, per tant, també el 
dret a vot.  

Però aquesta moció ens falla una mica en la forma: vostès denuncien el discurs 
xenòfob i l’ús partidista de la immigració que en fan alguns partits, cosa que nosaltres 
també denunciem. Però, com li dèiem, falla en la forma perquè es contradiu, perquè 
vostès també en volen fer aquest ús partidista, i trobem una mica fora de lloc parlar del 
procés i citar la Llei de transitorietat jurídica fundacional de la república, com ja han dit 
les portaveus predecessores, que està suspesa, no? I que pensem que, a més, res té 
a veure amb el vot de les persones. A més, això fa que sigui contradictori, ja que al 
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final aquesta moció el que pretén és instar les Corts i el Govern de l’Estat a una 
reforma de la Constitució espanyola.  

Deixant de banda això, el nostre parer d’aquesta falta de coherència en els arguments 
i que ens facin sortir el procés pertot, el nostre grup prioritzem les persones i els seus 
problemes reals i buscar les solucions possibles. I és per això que votarem a favor 
d’aquesta moció. 

Com ja hem manifestat en altres ocasions, pensem que és de justícia social, cohesió 
social, exigència democràtica garantir els drets a la participació política a tota la 
ciutadania.   

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, no podem 
estar més d’acord en la major part dels motius que s’exposen en aquesta moció. És 
obvi que una ciutat ha d’aspirar a tenir una plena integració de tots els seus ciutadans i 
això, evidentment, passa també per la participació plena de les diferents comunitats, 
doncs, que han arribat al nostre país, a la nostra ciutat per residir-hi, per formar el seu 
projecte. 

Hem d’intentar exhaurir al màxim, evidentment, les possibilitats actuals, sobretot en 
l’àmbit local, perquè aquestes comunitats se sentin plenament integrades i, per tant, 
tots els reglaments de participació haguts i per haver, per dir-ho així, s’han d’esprémer 
en la seva totalitat per tal que se sentin cridats i que la seva integració i, per tant, la 
seva participació sigui del tot real. Perquè, si no, és molt difícil vehicular i cohesionar, 
doncs, una societat si algú se’n sent exclòs. I això és el que passa, malauradament, 
amb una part de la ciutadania, que no és menor. 

Sí que voldria però més que fer èmfasi en allò que estem d’acord, en algun parell de 
qüestions que crec que nosaltres potser haguéssim plantejat diferent. L’aspiració a la 
reforma legal, entenem que passar per una reforma constitucional té un punt de 
complexitat i seria complicat. Nosaltres possiblement haguéssim optat per reformar, 
doncs, la Llei d’accés a la ciutadania, que és una llei que, per tant, doncs, requereix 
uns requeriments o uns tràmits no tant complicats com una reforma constitucional. I la 
reforma, doncs, la proposaríem en la línia del que sí, i ara s’ha parlat, que és que 
pugui accedir més fàcilment i d’una forma menys complicada i artificiosa que l’actual a 
la plena ciutadania. 

I l’altre punt que també ens sembla, doncs, que potser és un pèl honest, tot i que la 
manera en què es planteja no ens sembla malament, però creiem que és més honest 
ser realistes, i en aquest sentit, el Pacte nacional per a la immigració sempre ha parlat 
de cinc anys per poder accedir a la nacionalitat. És el que tenen a França, Regne Unit, 
Estats Units, Canadà. Amb aquests cinc anys ja abastaríem el 80 per cent de la 
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població immigrada actual. I ens sembla que és una xifra que val la pena anar repetint, 
perquè el dia que puguem–i nosaltres sí que estem convençuts que més tard que 
d’hora…, ai, més d’hora que tard podrem establir aquest tipus de lleis a casa nostra–, 
doncs, cinc anys és la xifra que a nosaltres ens agrada anar repetint perquè és la que 
sempre hem anunciat, anys de residència, per poder accedir a aquesta nacionalitat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I ara el portaveu 
del Govern, el tinent alcalde Carles Ribas. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tots. 
Estem tractant un problema real, és un problema real: 6.000, 8.000, 12.000, 14.000 
persones, les que siguin, que venen a viure al nostre país i el dret a un sufragi tant 
actiu com passiu és un element clau en la convivència. És fonamental per a la 
convivència de qualsevol territori.  

Més enllà del caràcter partidista o no partidista, de com s’explica, com s’intenta 
presentar aquesta qüestió, el que no podem obviar és que un home o una dona sense 
vot és un home o una dona desprotegit. I aquesta és una realitat com un temple: gent 
que conviu aquí i que, evidentment, ens emplenem la boca, moltes vegades en aquest 
Ple parlant d’integració, cohesió, i quan surt el tema més fonamental, que és dipositar 
un vot, poder opinar, poder participar envers la política del territori on estan vivint, ens 
surten dubtes de més temps, menys temps. I d’un concepte que, si m’ho permeten, el 
considero o el considerem, permetin-me que ho digui així, una mica egoista, que és el 
concepte de reciprocitat, és a dir, només ho farem quan els altres ens ho permetin fer. 
No ens volem presentar com una democràcia moderna i que aquí (...) fa passos 
endavant, hem d’esperar sempre que ens donin per nosaltres començar a donar? 

I, en canvi, aquesta gent que viu avui aquí, que participa, com dèiem fa un moment, i 
paga els seus impostos, resulta que té «mermat» el dret fonamental de protecció i, 
evidentment, de cohesió social, perquè no pot participar en el que és la vida pública de 
la nostra ciutat. 

Mirin, poden haver-hi lleis que posin traves o que dificultin el dret a vot. Els asseguro 
que ningú podrà frenar el creixement i la maduració de la consciència. Hi ha una 
societat que cada vegada és més conscient que ha de poder participar i ha de poder 
opinar; per tant, votarem a favor. I direm dos conceptes al respecte: no només votarem 
a favor al requeriment, senyora Pèlach, sinó que entomem la petició d’informar i ser 
proactius amb aquesta realitat. 

I voldria acabar fent una cosa que no faré per respecte als portaveus, que és demanar 
un segon torn d’intervenció, i destinar els cinc minuts en silenci per fer veure el que 
pretén Ciutadans fent callar les boques de molta gent. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Per tant, té el 
torn final la senyora Pèlach. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. A 
veure, ja he vist que hi ha gent, malgrat que jo no he dit noms ni he anomenat partits, 
com llavors es queixen, doncs, s’han sentit  al·ludits; s’han sentit al·ludits i per això han 
respost el que han respost. 

A veure, més enllà de la xenofòbia implícita en conceptes com «immigració legal i 
ordenada», que tela, és que és fora de lloc –és fora de lloc–, perquè aquests 20.000 
ciutadans de Girona de què estic parlant són immigrants absolutament regulars. Són 
immigrants que tenen empadronament, tenen el permís de residència. El que passa 
que l’Estat espanyol el que els nega és la nacionalitat. Un estat espanyol que diu que 
sense nacionalitat vostè no pot votar. I aquesta és una realitat. 

Per tant, sí, fins i tot alguns són nascuts a Girona, i tant que poden ser-ho, nascuts a 
Girona, però no disposen de nacionalitat. Això existeix, és així, és real, i aquesta gent 
poden no poder votar. I tant i tant, és així. Per tant, no busquin excuses per fer el que 
volen fer que és negar el dret a vot a aquests 20.000 gironins i gironines de la nostra 
ciutat.  

Llavors, a mi em fa gràcia que m’acusin d’instrumentalitzar la immigració. A ningú se li 
ha acudit dir a la noia que ha vingut a presentar fa un moment una moció sobre joves 
que instrumentalitzava els joves, evidentment que no. Les mocions sobre temes, 
doncs, són temes que ens preocupen. A nosaltres ens preocupa el dret a vot, i això 
només faltaria que es comportés o hagués de significar instrumentalitzar la immigració. 
De veritat, utilitzen uns termes i unes excuses per no afrontar la realitat, que és que 
volen negar el dret a vot a aquesta gent, que és que és sorprenent. 

I el fet de parlar del procés, que algú m’ho ha qüestionat, doncs, precisament té a 
veure amb fer autocrítica, que és el que molts no saben fer. I, de fet, vostès, senyors 
del PSC, que fa quatre dies han pactat amb l’Albiol, xenòfob, que precisament 
instrumentalitza aquesta immigració, i (...), per exemple –és que no he volgut posar, 
però ja que s’han sentit al·ludits, el poso. Vostès que fa quatre dies hi han pactat no 
són capaços de fer aquesta autocrítica. Doncs, nosaltres sí i per això, diem que en el 
seu moment a la Llei de transitorietat jurídica hi mancava aquesta realitat que 
nosaltres estem demanant. I demanem que en la pròxima possibilitat s’hi incorpori. 

Moltes gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
Moltes gràcies. 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
deu membres, 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 el vot en contra dels grups municipals Ciutadans, integrat per 
dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció que presenta el Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona pel dret a vot de totes les persones residents. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Vots en contra: 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
14. Moció que presenta pel grup municipal de Ciutadans de condemna de tota 
la violència  a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la 
ciutadania. 
 
S’ha desestimat la proposta següent:  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Durant la sessió plenària al Parlament de Catalunya del passat 28 de març del 2018 
les formacions polítiques independentistes es van negar a rebutjar i condemnar els 
actes violents, els atacs a les seus de les formacions polítiques i l'assetjament als 
polítics i a les persones que pensen diferent. En una  democràcia plena, com és la 
nostra, no es pot consentir que es produeixin aquests comportaments per part dels 
nostres càrrecs públics, en tots els nivells de l'administració. 

Cal condemnar tot tipus de violència vingui d'on vingui i rebaixar la tensió actual que 
viu la societat catalana, tal com es demostra i serveix d'exemple, la recent agressió 
produïda el passat 25 d'agost als voltants del Parc de la Ciutadella, on una dona va 
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resultar agredida per motius i raons únicament de  caràcter  ideològic. Un fet que ja 
es va produir de la mateixa manera i circumstàncies, el passat mes de febrer al 
municipi de Viladecans. 

La radicalització per parts de diversos sectors de l'independentisme és un fet 
innegable. Així ho confirma el mateix Conseller d'Interior de la Generalitat de 
Catalunya, Miquel Buch, que en una resposta parlamentària del passat 5 de juny, 
admet que les protestes i mobilitzacions dels sectors radicalitzats de 
l'independentisme han  motivat l'obertura    de 109 diligències judicials, relacionades 
amb la presumpta comissió de delictes de desordres públics, d'atemptat, resistència, 
desobediència als agents policials, manifestació il·lícita, lesions i danys i, fins i tot, 
tinença d'armes i explosius. Segons altres informes policials aquests actes violents 
es poden quantificar en un total de 404, amenaces i insults a la judicatura, 
assetjament a guàrdies civils i policies, amenaces a líders polítics, talls de vies i 
atacs a la premsa. 

La majoria de la gent a Catalunya és víctima i sent que les formacions polítiques 
independentistes han impulsat i impulsen un projecte de ruptura que fomenta la 
fractura i la tensió social entre la ciutadania sense tenir-los en compte, sense el més 
mínim respecte a l'Estat de dret i als principis democràtics, i s'ha sentit violentada per 
l'acció unilateral d'aquestes formacions polítiques independentistes. 

Per tal d'actuar d'acord als principis democràtics és necessari defensar el respecte a 
la llei i els seus procediments de reforma, garantint així la llibertat del conjunt de tota 
la ciutadania enfront de l'arbitrarietat que promouen les formacions independentistes i 
és necessari que tots els poders públics, incloent- hi les administracions locals, 
garanteixin en tot moment els valors constitucionals bàsics i els drets fonamentals de 
tota la ciutadania. 

Els assalts violents a les institucions, les destrosses del mobiliari urbà, el tall de 
carreteres que afecten milers de catalans i els atacs contra els cossos policials són 
propis de comportaments antidemocràtics que han de rebre el rebuig unànime de les 
institucions democràtiques. La violència mai pot ser considerada com a un instrument 
legítim de reivindicació i no existeix cap motiu de justificació per als seus autors. 

En aquest sentit, les administracions locals s'han de comprometre a treballar perquè 
aquestes intolerables pràctiques per raons ideològiques no tornin a produir-se en el 
futur com a manera de preservar la convivència ciutadana i el bon funcionament de 
l'ordenament democràtic. 

Els mitjans de comunicació ja s'han fet ressò d'una "tardor  calenta",  especialment 
entre l'11 de setembre i el 27 d'octubre, on tant les organitzacions independentistes 
com els CDR podrien portar a terme actes de protesta mitjançant talls de carreteres, 
impossibilitant accessos a aeroports i vies fèrries, impedint la circulació de 
mercaderies i personal, i, inclús, amb ocupació d'ajuntaments i altres edificis públics. 

Cal instar a les administracions públiques a vetllar per un ús responsable de l'espai 



74 
 

públic, entès aquest com un espai de tothom, tot evitant-ne un ús monopolístic. En els 
darrers mesos s'està produint un intent d'apropiació de l'espai públic per part dels 
sectors independentistes i de les formacions polítiques que hi donen suport. Aquesta 
estratègia deliberada té l'objectiu de trencar el respecte a les diferents ideologies i la 
neutralitat de l'espai públic, deteriorant així la convivència entre el conjunt de la 
ciutadania i obrint encara una escletxa més gran en la fractura social ja existent a 
Catalunya. 

Per tots aquests motius exposats, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament 
de Girona, sol·licita al Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 

PRIMER.- L'Ajuntament de Girona condemna tots els actes vandàlics contra seus de 
partits polítics, els insults, les amenaces, agressions o l'assetjament contra grups i 
individus, entre els quals molts electes, que s'estan produint de manera sistemàtica a 
Catalunya. Així mateix, rebutja tots els actes vandàlics o violents que s'han produït i 
es produeixen en concentracions i manifestacions celebrades en els darrers mesos a 
Catalunya. 

SEGON.- L'Ajuntament de Girona condemna expressament les inadmissibles 
pràctiques de declarar persona non grata per les seves idees i d'assenyalar 
públicament a qui pensa diferent i a qui actua en compliment de les funcions 
públiques que té encomanades, així mateix mostra el seu més enèrgic rebuig pel fet 
que determinats càrrecs públics promoguin tals iniciatives des de les institucions de 
les quals formen part. 

TERCER.-  L'Ajuntament de Girona, com és una de les seves funcions, vetllarà en tot 
moment per la legalitat i denunciarà tota actitud i activitat que limiti la vida normal de 
les persones, bé quan s'impedeixi la seva circulació, l'accés als seus llocs de treball, 
o quan s'ocupin espais, instal·lacions i/o edificis públics. L'ajuntament denunciarà 
també qualsevol acció de sabotatge i s'obliga a retirar immediatament de la via i dels 
espais públics tots aquells elements que no siguin absolutament neutrals i estiguin 
emparats per la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia. 

QUART.- Traslladar aquests acords al President del Parlament de Catalunya, als 
membres de la Mesa del Parlament de Catalunya, al President de la Generalitat de 
Catalunya i als Grups Parlamentaris representats en el Parlament de Catalunya. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a la moció 
que porta per número 14. En aquest cas és una moció del Grup Municipal de 
Ciudadanos, i que la substanciarà la senyora Pujola. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Durant la sessió plenària del 
Parlament de Catalunya del passat mes de març, del dia 28, les formacions polítiques 
independentistes es van negar a rebutjar i a condemnar els actes violents, els atacs a 
les seus de les formacions polítiques i l’assetjament als polítics i a totes aquelles 
persones que pensen diferent. 
La radicalització per part de diversos sectors de l’independentisme és un fet avui en 
dia innegable. La majoria de gent a Catalunya és víctima i sent que les formacions 
polítiques independentistes han impulsat i continuen impulsant un projecte de ruptura 
que fomenta la fractura i la tensió social entre la ciutadania, sense tenir-los en compte, 
sense el més mínim respecte a l’estat de dret i als principis democràtics. 

Els assalts violents a la diferents institucions, les destrosses del mobiliari urbà, el tall 
de carreteres que van afectar milers de catalans i els atacs contra els cossos policials 
són propis de comportaments totalment antidemocràtics i que han de rebre el rebuig 
unànime de les institucions democràtiques. I en aquest sentit, les administracions 
locals s’han de comprometre a treballar perquè aquestes intolerables pràctiques per 
raons ideològiques, doncs, no tornin a produir-se en un futur. 

És important instar les administracions públiques a vetllar per un ús responsable de 
l’espai públic, entès aquest com un espai de tothom i, per tant, evitant-ne un ús 
monopolístic. 

En els darrers mesos, s’està produint un intent d’apropiació de l’espai públic per part 
del sectors independentistes i de les formacions polítiques que els donen suport. I 
aquesta estratègia deliberada que tenen té l’objectiu de trencar el respecte a les 
diferents ideologies i a la neutralitat d’aquest espai públic, deteriorant així la 
convivència entre el conjunt de la ciutadania i obrint encara més una escletxa en la 
fractura social que ja existeix a Catalunya des de fa molt de temps. 

Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Mira, per respecte 
al que s’ha dit abans, no he demanat un segon torn de paraula, al qual tinc tot el dret 
segons el ROM, però sí que aprofito ara. I és que demano, si us plau, senyora 
alcaldessa, que la senyora Pèlach retiri que ha tractat de xenòfob el senyor Xavier 
García Albiol, president del Partit Popular de Catalunya. Crec que està fora de lloc. 

I, per tant, dono per fet que no donaran suport a la moció que ara debatem, perquè per 
la convivència i el respecte, ells de respecte molt poc –ho acaben de demostrar–, i per 
la convivència, menys. I per això són incapaços de condemnar les agressions que 
rebem aquells que no pensem com ells. 

Per tant, jo demanaria que es retirés l’insult cap al president del meu partit, que l’ha 
qualificat de xenòfob. 
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Dit això, nosaltres donarem suport a la moció que presenta Ciutadans. Compartim 
l’esperit d’aquesta moció. Sí que és veritat que nosaltres hem dirigit al llarg de tots 
aquests últims mesos molts escrits directament a la senyora alcaldessa, no ho hem 
portat al Ple com a moció, perquè també, per desgràcia, sabem el resultat que tindrà 
aquesta moció i, per tant, no s’aprovarà. Però sí que li hem, doncs, presentat 
instàncies i requeriments perquè garantís la convivència a la ciutat, perquè retirés tota 
aquella propaganda partidista que existeix a dia d’avui en els espais públics de la 
ciutat, que no garanteix ni molt menys, tot al contrari, la neutralitat dels mateixos. Per 
tant, en aquest sentit, no podríem fer altra cosa que donar suport a la moció que 
presenta el grup de Ciutadans, perquè comparteix amb nosaltres la preocupació. 

Sí que és veritat que nosaltres hem considerat que era millor fer-ho a través del 
registre de diferents peticions i instàncies directament a qui és la màxima responsable 
d’aquesta institució, que és vostè, senyora Madrenas. També és veritat, efectivament, 
que tampoc ha fet cas de cap de les instàncies que li hem presentat. I també sap que 
si en algun moment donat vostè no rectifica, nosaltres ens reservem el dret de fer una 
denúncia davant de la fiscalia per la manca del que considerem que és la seva 
responsabilitat. 

Jo no crec que cap grup municipal hagi de donar cobertura a actes violents, a actes 
vandàlics, sigui qui sigui qui els protagonitza i sigui qui sigui qui els rep. Nosaltres en 
aquest sentit, i així ho expressa la moció, parla de condemnar-los tots; no d’una part, 
sinó tots, no? I, per tant, en aquest sentit, sí que ens adonem que nosaltres, els que no 
defensem la independència, som capaços de condemnar tots els actes vandàlics i les 
agressions i, en canvi, aquells que defensen la independència es defensen entre ells, 
però quan el que rep és el que pensa diferent, ja li està bé o mira cap a un altre costat. 
Crec que això és un precedent molt perillós. 

Jo recordo quan el senyor Puigdemont era alcalde, al principi de ser-ho va ser agredit 
–va ser agredit– a la plaça Catalunya de la nostra ciutat, i en aquell moment també va 
ser la CUP l’única que no va condemnar aquelles agressions. Doncs, en aquell 
moment ho vaig criticar i avui segueix-ho criticant perquè per part les partits 
independentistes no es condemnen les agressions que rep qualsevol persona que té el 
mateix dret a expressar-se lliurament que la del seu costat encara que pensi diferent. 

Més enllà que jo pugui tornar a repetir tots els arguments que m’han sentit de la 
defensa de l’estat de dret, de defensa de la democràcia i d’allò que tot el que vostès 
s’estan saltant, que vostès em diran que no, que nosaltres som els dolents, que 
judicialitzem la política, etcètera. Crec que no cal allargar-nos en aquests arguments, 
perquè, a més, els gironins i les gironines ens els han sentit dir i defensar cada u la 
seva part moltes vegades, perquè, per desgràcia, a vostès els agrada això de portar 
mocions de parlar de la independència. Però sí que crec que avui donaríem un 
exemple a tota la ciutadania si fóssim capaços d’oblidar la ideologia de part, que jo no 
li negaré, vostè defensi la independència; jo no la defensaré, però sí que donaríem una 
lliçó si tots estiguéssim d’acord que per la manera com es pensa ningú ha de ser ni 
amenaçat ni agredit. I aquí a la ciutat de Girona això ha passat, i ho diré clar, tant per 
un costat com per l’altre: vostè mateixa fa pocs dies en un ple aquí ens deia que 
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estava amenaçada per defensar la independència; doncs, jo tampoc hi estic d’acord, jo 
també denuncio que no se l’ha d’amenaçar a vostè perquè defensa la independència. 
Doncs, espero dels seus grups polítics que també donin suport a nosaltres que rebem 
amenaces per part d’aquells independentistes perquè no volen que nosaltres 
defensem el que creiem fermament que és que Catalunya no ha de ser independent. 

Per tant, crec que donaríem una lliçó a tothom de convivència i de respecte si avui 
fóssim capaços d’entendre’ns en una moció per més que l’hagi presentat un sol partit 
polític. Sé que no serà possible i és una llàstima, perquè crec que en el respecte i la 
convivència a la ciutat de Girona tots hauríem d’estar-hi d’acord, i vostè que és la 
màxima responsable d’aquest Ajuntament, alcaldessa, hauria de donar exemple de 
vetllar per ell. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Miri, senyora Pujola, 
nosaltres quan vàrem rebre la moció i vàrem llegir el títol: Moció de condemna a tota 
violència a Catalunya i per la convivència i respecte entre tota la ciutadania, vam dir, 
home, això sí, això qualsevol demòcrata ho ha de compartir.  

Llegida la moció i en especial –i ho sap perquè així li ho vaig traslladar–, l’exposició de 
motius, on presenta un món on uns ho fan tots bé i els altres tots malament, i amb 
algun dels acords també, ens va semblar que la concòrdia s’acabava just en el punt i 
final del títol i que tot el que venia després no anava en aquest sentit. 

No obstant això, el nostre grup municipal va demanar parlar amb vostès per veure si hi 
havia possibilitats de presentar una altra moció que en lloc de voler crear conflicte 
entre parts intentés trobar solucions o un acord ampli com el que apuntava la senyora 
Veray. Això, lamentablement, no ha estat possible, vostès s’han mostrat molt reticents 
a abandonar la seva moció tal com estava redactada. I això em va recordar dues 
coses: el primer, em va recordar el títol d’una pel·lícula, de per què en diuen concòrdia 
si vostès contínuament busquen el conflicte. En una moció s’espera que un busqui un 
acord i un acord ampli per tenir suport, i això em va recordar també quan la senyora 
Arrimadas guanya les eleccions i no opta en cap moment a un debat d’investidura 
perquè diu que no té els vots necessaris, dius, molt bé, aquesta moció sí, no?, aquesta 
moció segur que tindrà els vots necessaris per tirar endavant. 

Doncs, llavors per què la presenten, senyora Pujola? A mi la resposta em sembla 
bastant òbvia: perquè què seria de vostès, de Ciutadans, sense el conflicte en el 
procés? Res, res de res, seria de vostès. O potser el que busquen és un nou tuit 
d’Albert Rivera que ens torni a dedicar al Grup Municipal del PSC a Girona per una 
votació en el Ple i poder-se permetre de fer una ronda a diferents televisions i diaris 
d’àmbit nacional. 
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Nosaltres els vam demanar que presentessin una moció a la qual tots poguéssim votar 
a favor com a demòcrates, com diu la senyora Veray, per buscar un consens ampli, 
coses bàsiques en democràcia. Per exemple, que l’Alcaldia ha d’evitar el partidisme, 
ser una institució de i per al conjunt de la ciutadania, que tota la ciutadania ha de poder 
tenir llibertat d’expressió, que l’Ajuntament és la casa de tots i totes sense excepcions 
o que les ordenances municipals de les quals ens hem dotat tots nosaltres, 
evidentment, han de ser complides i respectades. 

I a algú li pot semblar ingènua la reflexió que estic fent, però a mi no m’ho sembla: tots 
nosaltres hem tingut actituds, malgrat ser partits diferents, d’amistat i d’acord; per tant, 
em sembla que no és ingenu pensar que podríem haver arribat a una moció que 
generés un acord ampli. Crec que la ciutat de Girona ho mereix i exigeix que ningú 
inciti a mocions de por i encara menys d’odi. Penso que Girona és una ciutat plural i 
que s’ha de mantenir com un gran tresor, aquesta pluralitat, i que les polítiques de 
bàndols ho destrossen tot. 

Sé que alguns grups municipals –i acabaré, alcaldessa– diran que hi tenen tot el dret 
perquè representen una majoria de ciutadans i ciutadanes independentistes a la nostra 
ciutat; jo crec que no, jo crec que un té tot el dret a defensar el seu projecte polític, 
però al que ningú té dret és a posar una institució al servei d’aquest projecte polític, 
perquè la institució està basada en pilars ferms de valors compartits i de normes de 
què nosaltres mateixos ens hem dotat. Estem parlant de les ordenances municipals de 
les quals ens hem dotat nosaltres, no un tercer. Per tant, crec que valia la pena arribar 
a aquest consens. 

I jo crec, a més a més –i amb això sí que acabo, alcaldessa–, que hauríem de fer un 
esforç també per no donar aquesta idea que a Girona hi ha una àmplia part de la 
ciutadania que s’està amenaçant o que estem rebent amenaces. Crec que a Girona, 
en termes generals, podem dir que hi ha un comportament cívic independentment dels 
pensaments que tinguem uns i altres i que nosaltres com a representants electes 
tenim l’obligació no només de promoure-ho, sinó de dir-ho per a la tranquil·litat de la 
ciutadania. 

Per tant, el nostre vot, nosaltres com sap no hi podem donar suport, haguéssim volgut 
una altra moció, i per tant, el vot d’aquest grup municipal serà l’abstenció. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, començaré amb una prèvia: 
senyora Veray, vostè diu que defensa l’alcaldessa i al mateix temps l’amenaça de 
portar-la als jutjats, la veritat és que em sembla d’una hipocresia increïble. 

Dit això, volen parlar de violència, senyors de Ciutadans, volen de parlar de violència i 
ho sabem. Per què no hi surten els centenars de persones que van ser agredides per 
la Policia Nacional l’1 d’octubre d’ara fa un any? Per què no hi surten esmentades, 
totes les persones que van patir la violència de la Policia Nacional espanyola, 
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totalment impune encara a dia d’avui? O per què no hi surten els presos polítics? On 
ara veiem com centenars de persones estan al carrer demanant la seva llibertat en el 
que és una violència absoluta, perquè els tenen apartats de les seves famílies 
únicament –únicament– per haver defensat les seves idees. 

Però parlant de violència, senyora Pujola, parlem de violència: vostè sap que hi és 
Isidoro Serrano, li sona? Li sona? Formava part del grup d’energúmens que van 
agredir un periodista de Telemadrid en una concentració convocada per vostès. Isidro 
Serrano, a part de ser membre d’aquest grup, resulta que va ser president de la secció 
local de Sant Cugat de Ciutadans. Li sona Juan Carlos Ferrando? Juan Carlos 
Ferrando és actualment regidor de Ciutadans a Mataró i se’l coneix per haver sigut 
militant actiu de la Falange Española i ultraviolent de l’extrema dreta. A vostè li sona 
Alejandro Cano, portaveu de Ciutadans a Sant Feliu del Llobregat vinculat a la 
xenòfoba i racista Plataforma per Catalunya, que manté grups d’acció al carrer que 
ataquen persones immigrades? A vostè li sona l’agressor del Casal Tres Voltes Rebel, 
del barri de Nou Barris de Barcelona, persona que freqüentment visita el Valle de los 
Caídos i les carpes de Ciutadans. 

Aquests són només quatre exemples de persones vinculades al seu partit, a l’extrema 
dreta, a la violència i al feixisme, que és el que representen vostès avui en dia a 
Catalunya i a l’Estat espanyol. Per molt que ho amaguin rere «trajes» i rere suposats 
màsters i doctorats, vostès representen el feixisme. I el feixisme no pot donar lliçons a 
ningú sobre què és violència i què no és violència; vostès que s’han abstingut en 
l’exhumació del cadàver del dictador Franco perquè defensen el Valle de los Caídos i 
defensen la dictadura feixista. 

No cal –i amb això acabo– ni tenir un màster ni tenir un doctorat i es pot ser un 
aspirante, en tots els sentits, com el seu líder, per entendre que el feixisme i la 
violència van en el seu bàndol i que els demòcrates i la gent que lluitem pels drets 
civils i polítics de tots els ciutadans estem aquí, estem aquí, sí, i dempeus, i seguirem 
dempeus, perquè en la barricada del feixisme sempre ens trobarà a davant, amb la 
democràcia, amb la gent, amb el poble i amb els drets civils. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Senyora Pujola, una mica de mandra, llegir-la, sentir-la i ara haver de dedicar uns 
minuts a rebatre-la. Una mica de mandra. 

I una prèvia, la prèvia és importantíssima, i és que tots estem d’acord que volem una 
societat democràtica, cohesionada, on totes les persones pensin com pensin puguem 
viure en pau. I és evident que condemnem tot tipus d’amenaces i tot tipus de violència 
vinguin del costat que vinguin. 
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Dit això, si jo hagués de definir amb una sola paraula la seva moció seria cinisme. I 
llegeixo la definició del diccionari perquè cal que tothom entengui el que per nosaltres 
representa aquesta moció: «Cinisme és l’actitud de la persona o grup de persones», 
en aquest cas vostè o el seu partit, «que diu mentides amb desvergonyiment i que 
menysprea els valors morals.» Això és cinisme. I la seva moció va en aquest sentit. 

I la seva moció és cínica per dos motius: el primer, perquè vostès intenten crear un 
relat quasi de guerra civil de la situació a Catalunya, com si estiguéssim constantment 
en un context de terrorisme i això ho fan amb mentides pel seu interès electoral. Són 
uns irresponsables tots vostès, i això els passarà factura, evidentment, perquè atien el 
foc i menteixen sobre el que passa als nostres carrers. 

I en segon lloc, la seva moció és cínica perquè resulta que, de fet, la normalitat de 
cada dia als nostres carrers només s’ha vist trencada en els darrers mesos de forma 
puntual precisament per culpa de les bandes d’extrema dreta que campen 
impunement. I si aquestes bandes no són seves i no obeeixen les seves ordres, vostès 
farien molt bé de denunciar-los, perquè el que fan és embrutar el nom de tota la gent 
pacífica també que de forma legitima defensa la unitat de Espanya. 

La realitat, senyora Pujola, és que l’independentisme porta set anys fent mobilitzacions 
extraordinàries, les més grans de tot Europa, i com diem quan s’acaba una 
manifestació, no hi ha ni un paper a terra; mentre que a cada protesta unionista hi ha 
baralles i hi ha ferits. 

En conclusió, una altra vegada, perquè quedi molt clar: rebuig, per descomptat, a tota 
violència, però vostès no aconseguiran que blanquegem les seves violències i els seus 
interessos electorals per fracturar la societat catalana i la convivència que tots volem. 

Evidentment, votarem que no a la seva moció.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el portaveu 
Carles Ribas, del Govern. 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, coincidim amb la 
portaveu d’Esquerra Republicana, jo també havia anat a recórrer…, sobretot ara que 
està tant de moda la tinença o no tinença de determinats doctorats i títols, i volia 
preguntar-me si el senyor Rivera tenia títol de l’escola filosòfica dels cínics, perquè 
crec que és el que li manca. Potser el tenia i com que els han esborrat tots, aquest 
també el van esborrar per oblit, quan realment aquest se l’ha guanyat a pes. I aquí jo 
crec que el tribunal d’aquí, fins i tot tots li posaríem un “cum laude”. 

Senyora Pujola, jo no sé el paper que li fa jugar el seu partit aquí i presentant les 
mocions que presenten, que recordo que ja és la tercera en tres plens seguits que 
intenta buscar la confrontació. Li ho ha dit obertament fins i tot la portaveu del Partit 
Socialista de Catalunya quan li diu que ja no saben com fer-ho per tindre 
protagonisme. I l’únic afany que tenen és generar aquesta confrontació, tant en el 
carrer com en qualsevol ple, per intentar treure un cap que ja li han enfonsat totalment 
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i que ja no pinten absolutament res ni a la política estatal espanyola ni a la política 
catalana, perquè no tenen res a aportar. Perquè es fonamenten únicament i 
exclusivament en l’enfrontament com a base d’una política que, evidentment –com 
deia el senyor Lluc Salellas–, té més bisos del que és el feixisme que no pas una 
democràcia real. 

I sap què preocupa realment, i això ho faig extensiu també una mica –i no se m’enfadi 
ningú– tant al Partit Popular, Ciutadans com al Partit Socialista, dona la sensació que 
quan parlen que es preocupen més del compliment de les ordenances municipals que 
no del compliment dels drets humans. I això és una cosa que realment fa por –fa por–, 
és a dir, sentim contínuament que si els llaços aquí, que si embrutim mobiliari urbà… 
Saben d’on ve això? Encara ressona aquí la paraula «a por ellos», i els trets 
d’escopetes i de bales de fogueig davant de determinades escoles. Sí, sí, i tant. I 
també els cops que va rebre determinada gent que es va manifestar per un dret a 
defensar un dret que era la llibertat de votar. I vostè presenta avui una moció on parla 
de democràcia i on parla de llibertats i drets fonamentals? Crec que la paraula cínic 
queda molt curta. 

Un dia vaig llegir que hi ha alguna gent que quan olora flors mira si hi ha una tomba al 
costat; aquesta és la seva política: no creure que la bellesa de les flors pot existir 
sense que hi hagi una tomba al costat que els doni alguna cosa a guanyar. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Primer de tot, gràcies a la 
regidora Veray pel suport a la moció. 

I dir-li, senyora Paneque, que si vostè volia presentar aquesta moció òbviament podia 
fer-ho, però és una mica agosarat venir a casa nostra a dir-nos: «Mirin, saben què?, 
millor retirem aquesta moció i en presenten una on nosaltres ens puguem sentir 
còmodes i així votar-la a favor. Però, una cosa, en aquesta moció que presentem a 
poder ser no esmentem les persones non grates, perquè no ens sembla bé que hi 
posin en una moció el tema de les persones non grates.» 

Llavors, senyora Paneque, defensa vostè que hi hagi persones non grates? Defensa 
vostè que, per exemple, a Llavaneres nomenin persona non grata la Inés Arrimadas o 
l’Albert Rivera? Perquè no estan nomenant persones non grates només aquests dos 
líders polítics, sinó que estan nomenant persones non grates a més d’1.100.000 
catalans que van guanyar les eleccions el passat mes de desembre, que van guanyar 
les eleccions autonòmiques. Per tant, ens estan nomenant persones non grates a tots 
nosaltres. Vostè defensa això, senyora Paneque? A mi m’agradaria pensar 
sincerament que no. 

I, òbviament, condemnar la violència tota, i aquest grup li va exposar amb el que els 
havia passat a vostès a l’Ajuntament d’Olot.  
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I l’alcaldessa quan va parlar amb mi, perquè va parlar amb mi i em va dir que estava 
patint insults i amenaces, li vaig prestar tota la nostra solidaritat, perquè 
independentment de les idees que tingui l’alcaldessa o el seu equip de govern, 
independentment de les idees que tingui qualsevol grup que estigui representat en 
aquest consistori, [no] ha de rebre amenaces. Perquè això no ho trobo correcte. Per 
tant, crec que ningú ha de rebre amenaces per la seva manera de pensar i pels seus 
posicionaments polítics. Per tant, senyora Paneque, no vingui aquí a dir que el 
culpable de tot és Ciutadans, quan nosaltres sí hem estat negociant, li hem passat una 
proposta i han sigut vostès que no han acceptat la proposta que els fèiem. 

Però ara, li ho repeteixo, senyora Paneque, una mica agosarat venir a casa meva a 
dir-me que retiri la moció i en presentem una on vostès s’hi sentin a gust. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Si els sembla, passarem a la 
votació d’aquesta moció. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Abstencions? 

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

Hi ha prou evidències empíriques que confirmen els beneficis de l’activitat física i la 
seva influència positiva en diferents indicadors de la salut física i psicològica. Fent 
una activitat física regular, el Departament de Salut diu que als adults i la gent gran 
poden reduir el risc de patir diabetis de tipus 2 el 40%, malalties cardiovasculars el 
35%, les caigudes, la depressió i la demència el 30%, els dolors musculars i 
d’articulacions el 25%, el càncer (colorectal i de mama) el  20%, i recomana com a 
mínim 30 minuts d’activitat física moderada. 

L’OMS parla, també, d’un mínim de 60 minuts al dia d’activitat física per mantenir el 
pes normal i el bon estat de salut dels infants i joves, més tenint en compte, com 
s’evidencia en diversos estudis, l’alta taxa de sobrepès i obesitat en la població 
infantil i adolescent (en el futur, causa de malalties cardiovasculars, metabòliques i de 
l’aparell locomotor molts anys abans del previst). 

La Comissió Europea va publicar el mes d’abril els resultats de l’Eurobaròmetre 
sobre Esport i Activitat Física 2017 on es constata un augment del sedentarisme 
entre la població, ja que el 46% dels enquestats no realitza cap tipus d’activitat física. 
Són dades que es recullen cada 4 anys i pel que fa a l’Estat espanyol, l’informe 
assenyala que el 51% no realitza mai cap tipus d’activitat física, el 25% en practica 
de forma molt ocasional, el 23% amb alguna  regularitat i  només l’11% de forma 
regular. El comissari d’Educació, Cultura, Joventut i Esport ha dit que és de vital 
importància continuar amb els esforços per promoure l’activitat física i un estil de vida 
saludable. 

Amb l’aprovació del mapa d’instal•lacions i equipaments del municipi i el Pla 
Estratègic de l’Esport a Girona, el 15 de gener de 2018, la ciutat apostava per 
consolidar i millorar un parc d’equipaments esportius de qualitat i també adaptar i 
potenciar els espais al medi natural i urbà per a la pràctica de l’activitat física i 
redefinir i dinamitzar el paper de l’esport escolar. 

1. Augmentar el nombre de parcs de salut distribuïts de manera equilibrada 
per  la ciutat per donar servei a diversos sectors, com a complement dels existents, 
per participar en el programa de Dipsalut amb coordinació dels centres cívics. Es 
proposa al sector Est, zona Palau-els Químics i Santa Eugènia. 

2. Millorar la senyalització, il·luminació i accessibilitat de la via verda a Quart, 
a Salt, ruta per Sant Daniel i les connectivitats amb Fornells i Vilablareix. 

Garantir que totes les escoles públiques de primària tinguin una oferta d'activitats 
físiques o esportives extraescolars a l'abast de tothom. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la moció que porta 
com a número de l’ordre del dia del Ple 15 i que en aquest cas és presentada pel Grup 
Municipal del PSC. I la substanciarà el senyor Quim Rodríguez. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, moltes gràcies. En principi aquesta 
moció el que intenta seria donar alguns elements per millorar l’activitat fisicoesportiva 
de la població. I m’explicaré: tot i que s’esmenta en els fonaments que hi ha una estudi 
recent que parla d’un increment del sedentarisme de la població, evidentment, hi ha 
molts més estudis que aquest –la mateixa Generalitat n’ha tret durant molts anys– i es 
recomana, doncs, que hi hagi una activitat regular física per a tota la població. 
En segon lloc, doncs, també hi ha hagut alarmes últimament amb els alumnes, amb 
els nens i les nenes i nois i noies, i les recomanacions que es fan, doncs, passen 
perquè cada nen i nena tingui durant el dia un mínim d’activitat física. 

L’Ajuntament de Girona fa molts anys que impulsa el foment de l’esport i, en aquest 
sentit, aquesta proposta el que vol fer és contribuir, diríem, a aquesta política de 
foment de l’esport de l’Ajuntament de Girona. 

El gener passat vam aprovar un MIEM on s’espera que amb deu anys o més hi hagi 
una millora d’equipaments esportius, sobretot entenem dels més necessitats, 
començant, per exemple, el de Palau que dèiem. I entenem que en els propers 
pressupostos veurem reflectides aquestes millores dels complexos esportius. 

Ara bé, també en el MIEM es parlava, quan parlàvem d’estratègies esportives, de 
millorament dels espais públics i la natura i que tots els alumnes, els nens i nenes 
tinguin accés a l’esport. En aquest sentit, doncs, aquestes tres propostes intenten 
bastir una mica algun aspecte d’aquests.  

Primer, els parcs de salut que ja coneixen, que són insuficients i que proposem que 
s’ampliïn als barris de la ciutat. Si hi ha una col·laboració amb els centres cívics i 
continua el conveni amb el Dipsalut, creiem que poden ser pols d’atracció per a la 
ciutadania.  

En segon punt, si es milloren aspectes de les vies verdes. En aquest sentit, vull 
aprofitar l’avinentesa per felicitar el Consorci de les Vies Verdes per la feina que estan 
fent en molts trams, però últimament en el tram que hi ha de l’Emili Grahit al parc 
tecnològic, que crec que és exemplar, fins i tot per als invidents, totes aquestes 
actuacions que hi han fet. Però queden molts aspectes pendents, sobretot de la trama 
urbana per enllaçar amb totes aquestes vies verdes.  

I en tercer punt, com deia, creiem que hi hauria d’haver una aposta universal pública 
per a totes les escoles públiques per al foment de l’esport per a la mainada. 
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Els posaré un exemple: si mirem les pàgines webs o parlem amb els consells escolars, 
el Pont Major diu: «Feu esport extraescolar? Sí, hi ha una oferta. Quanta gent s’hi 
apunta?» Doncs, encara que el preu no sigui gaire alt, parlaven de dotze a quinze 
nens. Bé, doncs, creiem que si hi hagués algun altre tipus d’oferta mitjançant clubs o 
mitjançant si l’Ajuntament es volgués comprometre fent una borsa de treball amb 
monitors, podria haver-hi una oferta per a totes les escoles públiques. I és una mica el 
que demanem. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Nosaltres donarem 
suport a la moció. Nosaltres compartim tant l’exposició de motius de la mateixa com 
els mateixos punts d’acord. 

Sí que li he de dir, senyor Rodríguez, que, home, jo lamento que amb un tema que 
n’hem parlat tant, dels parcs de salut, que n’hem parlat tant a les tertúlies que durant 
molt de temps hem tingut cada dimarts a la ràdio municipal de Girona, que sabia 
perfectament que compartíem tots els grups de l’oposició que volíem més parcs de 
salut, també fins i tot a on els volíem i que sempre havíem coincidit, home, jo lamento 
que tirin l’emoció vostès sols. Jo crec que en un moment donat, quan sap que en això 
coincidim, perquè, a més, vostè ha estat present en aquestes tertúlies i ens ha sentit 
parlar-ne. Fins i tot, jo crec que en alguna hi havia la senyora Madrenas quan encara 
no era alcaldessa, que com a equip de govern deia que també ho compartia. 

Per tant, jo sincerament penso que hi ha temes que està molt bé portar-los en una 
moció i que són molt d’un partit, d’una cosa, i altres que són comunes si més no amb 
tots els grups de l’oposició i que potser a vegades hauríem de fer esforços per 
presentar mocions més conjuntament. També donaríem un exemple a la ciutadania 
que no tot el dia els barallem i que sabem fer que les coses que la ciutat necessita les 
sabem fer de manera conjunta. 

Ja li ho dic, perquè n’hem parlat moltes vegades, fins i tot vostè abans de les vacances 
d’estiu em va dir un dia: «Ai, vull parlar d’aquest tema.» Després no n’he sabut més. 
L’altra notícia que n’he tingut ha sigut la moció ja registrada i presentada. 

Per tant, jo com li dic, hi donarem suport, només faltaria. Millorar la senyalització i la 
il·luminació de la via verda també, per descomptat. I garantir que totes les escoles 
públiques de primària tinguin una oferta d’activitats físiques o esportives extraescolars 
a l’abast de tothom, que era l’última part que vostè ara parlàvem, més que garantir 
directament, perquè possiblement demà mateix això és complicat per part de l’equip 
de govern, i ho puc entendre, sí que com a mínim treballar-hi i seguir treballant per 
acabar garantint a tothom que tingui aquest abast. 
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Però, com dic, lamento que amb les vegades que n’hem arribat a parlar de manera 
conjunta tots els grups, que aquesta vegada vostè simplement limiti a espera que avui 
en el Ple l’hi votem a favor. Jo l’hi votaré a favor, només faltaria, no deixaré de fer-ho. 
Però crec que vostès que parlen molt de consens i la seva portaveu déu-n’hi-do la 
intervenció d’abans que ha fet com volia el consens, i, en canvi, en una cosa tan 
simple com són més parcs de salut són incapaços de plantejar el consens abans 
d’arribar al Ple. 

Gràcies.  

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Bé, jo crec que l’increment 
d’esperança de vida i l’envelliment de la població, doncs, fa que la millora de les 
condicions físiques i també mentals de tots els ciutadans siguin elements que s’han de 
fomentar des de tots els ens públics, per tant, també des de les administracions locals.  

Com també destaca el Ministeri de Sanitat, els beneficis que pot aportar l’activitat física 
van, entre d’altres, des d’una reducció de malalties cardiovasculars a la reducció de 
càncer de colon, enforteix els ossos, i molts altres que vostè n’esmenta alguns en la 
seva proposta. Per tant, el que s’ha de fer és recolzar espais i entorns d’activitat física 
per a tots els gironins i gironines. 

I per afavorir la pràctica d’aquesta activitat física, nosaltres creiem que calen dues 
coses: la primera és que, per una banda, es faci difusió dels seus punts forts i dels 
beneficis que es poden obtenir si es practica esport. I la segona són espais on dur a 
terme l’activitat física prop de les persones i en bones condicions tant de manteniment 
com també de poca aglomeració. 

Ens parlen de diferents ubicacions, que creiem que reprodueixen en gran mesura el 
repartiment per la ciutat de Girona, per tant, hi estem completament d’acord.  

I per acabar, vinculat precisament a un tema que veurem més tard, aquests espais, 
doncs, han d’estar ubicats en llocs on es pugui practicar esport durant els mesos 
també de més calor. 

Pel que fa al pagament d’aquests parcs de salut, creiem sincerament que han d’entrar 
per pressupost ordinari, sense que en cap cas es pugui com s’ha dit a un grup de 
dones per part del Govern d’aquesta ciutat que sol·licitessin aquests parcs de salut a 
través dels pressupostos participats, quan altres parcs de salut no han estat instal·lats 
a través dels pressupostos participats. Creiem que no pot ser que es tracti de manera 
desigual els gironins i que no pot ser de cap de les maneres que es faci veure a un 
grup de dones que són ciutadanes de segona. 

Per tant, regidor, nosaltres li votarem a favor la moció. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Bona tarda a tothom. La CUP - Crida per Girona està al costat de totes les iniciatives 
que tinguin l’objectiu de potenciar l’esport i la salut de les persones de totes les edats.  

I volem fer algunes consideracions: garantir que sigui possible també vol dir des 
d’aquest Ajuntament que no es miri de treure profit econòmic de les activitats 
esportives que s’organitzen; s’ha de potenciar la gratuïtat perquè estigui a l’abast de 
tothom; s’ha de garantir que les escoles públiques tinguin una oferta d’activitats 
físiques, esportives extraescolars, vol dir que aquest Ajuntament hauria de fer-se’n 
càrrec i no deixar-ho en mans d’empreses privades d’oci, que moltes famílies pel preu 
no ho poden assumir. 

Haurien de ser una mica coherents, perquè aquestes propostes que avui porten a 
vegades han arribat a un acord, sobretot (...) van donar suport, que van en contra 
d’aquesta moció.  

Malgrat el que aquí exposen, des de la CUP - Crida per Girona donarem tot el suport. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, tal com esmenta 
la moció, fer una activitat física de forma regular és la millor prevenció contra una 
munió de malalties, però jo afegiria, i estic convençut que els companys del PSC, i 
especialment vostè, senyor Quim Rodríguez, estarien d’acord que també és una part 
fonamental de l’educació de les persones, ja que la pràctica de l’activitat esportiva 
fomenta les relacions, el coneixement entre tots aquells que practiquen l’esport. 

I, efectivament, tal com s’esmenta a la moció, amb l’aprovació fa relativament poc del 
mapa d’instal·lacions esportives i equipaments municipals i del Pla estratègic de 
l’esport a la ciutat de Girona, aquest pla apostava per consolidar i millorar un parc 
d’equipaments esportius de qualitat i també adaptar i potenciar els espais al medi 
natural i urbà per a la pràctica de l’activitat física, i redefinir i dinamitzar el paper de 
l’esport escolar. 

Sí, efectivament, cal augmentar els parcs de salut, especialment en els barris de la 
perifèria. I nosaltres, si em permeten, que seria una puntualització, hi afegiríem que 
potser el que convindria també és buscar dinamitzadors d’aquests espais, per tal que 
els usuaris que els facin servir puguin rebre informació i instruccions sobre l’adequació 
d’aquests aparells sobre les seves característiques físiques. A tall d’anècdota, jo que 
algun cop n’he intentat utilitzar algun de vegades tinc por de fer-me mal, perquè costa 
o l’aparellatge de vegades és una mica complex d’utilitzar. 
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Igualment, trobem del tot encertat el segon punt dels acords, que demana la millora de 
la il·luminació de les vies verdes properes a Girona i la seva senyalització. I com 
vostès esmenten també a la moció, sí que hi afegiria un tema important i fonamental: a 
la Vall de Sant Daniel a l’hivern, des de pràcticament una mica més passat el convent 
fins a la font del Ferro, els que anàvem a córrer –ara ja no–, però anàvem a córrer, a 
partir d’una hora determinada era impossible perquè no hi ha cap mena d’il·luminació o 
una il·luminació molt petita. 

I, finalment, com no podria ser d’una altra manera, també volem garantir que totes les 
escoles públiques de primària tinguin una oferta d’activitats físiques i esportives 
extraescolars a l’abast de tothom. Per tant, evidentment, votarem a favor de la 
proposta. 

Moltes gràcies.  

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

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Molt bé. Molt bona nit a tothom, a l’hora que ja som. 
El que voldria aclarir és que, bé, des del servei i des de l’Ajuntament tenim clar que 
l’Organisme Mundial de la Salut el que vol és potenciar i fomentar, doncs, l’activitat 
física saludable, i en aquest sentit, es fan moltes de les activitats pels beneficis, com 
heu dit els diferents grups. 

La ciutat de Girona disposa actualment de cinc parcs saludables: Sant Daniel, Vista 
Alegre, Montilivi, Vila-roja i Pont Major. No obstant això, també està previst ara aquest 
final de trimestre al parc de la Devesa crear-ne un altre, i a principis del trimestre del 
2019, se’n farà un altre al barri de Sant Narcís - Comtessa Ermessenda. 

Llavors, cal dir que aquests parcs alguns ja estan dinamitzats per Dipsalut, no obstant 
això, com bé sabeu dintre del Pla estratègic de l’esport local, en una de les seves 
línies estratègiques es fa referència a l’adaptació i potenciació dels espais naturals, 
urbà per a la pràctica d’activitat física. I tot i que no es detecten mancances, i tot i així, 
en fem dos de nous, de demandes de nous parcs saludables, sí que en un dels 
programes de treball és el de donar a conèixer i fomentar aquests parcs, atesa la baixa 
utilització de l’ús d’aquests parcs urbans de la ciutat. I accions com realitzar una 
campanya de difusió de la utilitat i benefici dels parcs. 

Hem d’entendre que aquests parcs estan en llocs estratègics, que no s’han de posar 
dins dels nuclis, sinó als afores perquè la gent vagi caminant, que caminin una mica. 
No es tracta dels gimnàs particular de casa, sinó que justament per arribar-hi hem 
d’anar-hi caminant i així fem el que ens demana l’OMS, que hem de fer la gent gran 
trenta minuts de caminar i la mainada ha de fer seixanta minuts d’activitat física. Per 
tant, si els parcs els tenim a baix a casa, no estem caminant, i el que hem de 
promocionar és que també caminin. 
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Quan ens basem en el tema de la il·luminació de les diferents vies, clar, jo ho 
consultava amb sosteniment, diu que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat quan demana millorar la il·luminació d’aquestes rutes que, com la via 
verda, travessen espais d’interès natural com les ribes de l’Onyar, les Gavarres o les 
Hortes de Santa Eugènia, ho hem de fer amb el màxim rigor, no només en relació amb 
l’ordenança municipal de contaminació lumínica, sinó també pel fet que la foscor s’ha 
de veure també com un recurs paisatgístic, especialment a les àrees urbanes com la 
de Girona. La il·luminació pot afectar hàbitats i espècies i cal que comencem a valorar 
la foscor com un actiu social. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Hauria d’anar acabant ja. 

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Sí, només dir que nosaltres des del servei intentem 
garantir que totes les escoles de primària tinguin una oferta d’activitat física. I dir-li que 
de vint-i-tres escoles de primària públiques vint-i-una s’acullen a les ajudes de 
subvenció que donem per realitzar activitats físiques. Vint-i-una. I tot i així no s’ha 
esgotat el pressupost, que aquest any vàrem incrementar respecte a l’any passat. 

Quant a les entitats federades, també hi ha una partida d’una convocatòria a la qual 
també es poden acollir, i així no queda ningú per fomentar i promocionar l’esport. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Hauria d’acabar. 

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Però a banda d’això –ja acabo–, si hi ha algun nano 
que té algun problema o nena que té algun problema amb algun club per fer l’activitat 
física, els serveis de benestar social donen un cop de mà perquè pugui fer l’activitat. 
Jo no he sentit que no puguin fer-la. Ara, és més difícil crear un equip on no hi ha 
mainada, llavors sí; ara, un nano que va amb un equip de futbol i té problemes per 
pagar, se li paga. 

Ja està dit. Perdó. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el sentit del 
vot? 

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Com que ja ho fem, ni sí ni no, ens abstenim. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Sí, bé, moltes gràcies. A veure, jo si 
després del que hem dit aquí, si es fa aquesta propaganda i donem publicitat, les 
persones de Girona i d’allà on sigui fan això, mitja hora diària de caminar, que cada 
vegada n’hi ha més, però dèiem que hi ha un 46 per cent detectat que no ho fan, ens 
adrecem a aquests. Si les persones anem a caminar o fem altres modalitats cada dia 
si pot ser i els nens i nenes que no vulguin apuntar-se a clubs, perquè aquest és el 
problema, hi ha molts nens i nenes que no volen apuntar-se a clubs, però hem de 
pensar en activitats –i vostè ho sap perfectament bé–, sobretot per als adolescents, 
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que siguin atractives i, per tant, hem de donar una sèrie de modalitats que no són ben 
bé les que està dient vostè, sinó que cada centre hauria d’intentar, doncs, això, 
potenciar que tots els nens i nenes puguin fer-ho. (Sona el senyal acústic que indica 
que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Ja estic? 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):  Sí, però acabi, acabi. (Rialles.) 
No li deia res, només l’avisava l’alarma. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, doncs, simplement ens donaríem per 
ben pagats, suposo, entre tots plegats si aconseguim que les persones se sensibilitzin.  

I, en tot cas, per temes d’il·luminació, que no hauria de ser amb la xarxa elèctrica, sinó 
que podria ser, diríem, a nivell fotovoltaic, que seria la proposta que seríem, el 
Consorci de les Vies Verdes estan disponibles si l’Ajuntament ho demana a posar-ne 
allà on en facin falta. 

Gràcies. 

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

Vots a favor de la moció? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals Esquerra Republicana - Mes, 
integrat per quatre membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, 
Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, i l’abstenció del Grup 
Municipal de Convergència i Unió, integrat per deu membres, la moció que presenta el 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per al foment der l’activitat 
física. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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Abstenció: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
 
 
16. Moció que present el grup municipal d'ERC-MES per reclamar l'adhesió de 
Girona a l'Aliança de Educació 360. 

Les darreres tendències pedagògiques ens indiquen que no únicament cal que 
vetllem per l'educació formal, aquella que té lloc en l'àmbit estrictament escolar, sinó 
que cada cop pren més força la idea de que cal esmerçar recursos  i esforços a 
aquell espai de temps no reglat, és a dir, l'educació no formal. Aquest ha de ser un 
espai on es promoguin experiències que connectin centres educatius i comunitat. 

En aquesta nova línia educativa els municipis tenen una posició privilegiada per a 
generar punts de trobada entre els diferents agents educadors, els espais, 
equipaments i els recursos de la ciutat creant espais compartits per imaginar 
solucions, on el dins i el fora de l'escola es donin la mà i treballin de forma 
coordinada. 

Per aquest motiu, des de la Diputació de Barcelona, la Fundació Bofill i la Federació 
de Moviments de Renovació Pedagògica han impulsat projecte EDUCACIÓ360. 
Educació a temps complet. 

Aquest projecte ha llençat un manifest que es concreta en l'anomenada Aliança 
Educació 360. Les adhesions que ha sumat l'Aliança Educació 360 darrerament 
tindran un impacte notable. 33 ens locals i 48 entitats s'hi han adherit ja formalment. 
Amb aquesta adhesió es comprometen a promoure projectes d'Educació 360 al seu 
municipi. Entre aquests municipis destaquem Badalona, Sabadell o Salt, entre 
d'altres. 

Un dels principals objectius de l'Aliança Educació 360 és generar sinergies entre els 
agents més significatius de la comunitat educativa, com és el cas de les entitats i els 
centres educatius i tota mena de recursos municipals. Això cal fer-ho impulsant 
experiències educatives que cerquin solucions als set reptes enunciats al manifest, 
entre els quals destaquem que els nois i noies aprenguin en tots els espais de la seva 
vida quotidiana, que s'eduqui en espais i temps no lectius com  a política pública o 
que l'equitat sigui un criteri central en l'accés a les noves oportunitats educatives. 

En aquest sentit, creiem que al municipi de Girona, amb una problemàtica coneguda 
de segregació escolar, aquesta és una oportunitat que no pot deixar escapar. 
Demanem l'adhesió a aquesta Aliança Educació 360. Però una adhesió activa, ja que 
considerem que els ajuntaments són uns actors privilegiats en el lideratge educatiu. 
Formar part d'aquest projecte suposa compartir el manifest, assumir el document de 
compromisos, promoure l'Educació 360 en l'àmbit propi i participar en l'Aliança a 
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partir de les pròpies experteses i capacitats. 

Adjuntem el manifest Aliança Educació 380: 

1. Els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana. 

A l'escola i a l'institut, amb la família, a casa, als carrers i a les places. A l'esplai o al 
cau i quan fan esport o marxen de colònies. També quan son davant les pantalles. 
"Educació360. Educació a temps complet" proposa una perspectiva global de 
l'educació que tingui en compte que s'aprèn i s'educa arreu. 

2. S'eduquen en tots els seus temps. Al llarg i a l'ample de la vida 

El temps no lectiu dins l'escola representa més d'una tercera part de la jornada. Les 
vacances escolars suposen una quarta part de la vida de l'infant. Els caps de 
setmana tenen un munt de possibilitats. "Educació360. Educació a temps complet" 
afirma que si situem l'infant i el jove al centre del procés educatiu ens n'hem d'ocupar 
en tots els seus temps vitals. 

3. Les oportunitats educatives d'arreu són cabdals en l'itinerari personal. 

La recerca internacional ens diu que les oportunitats educatives més enllà del temps 
lectiu són decisives en la formació i l'itinerari vital i professional de les persones. 
"Educació360. Educació a temps complet" proposa ajudar-les a fer un recorregut de 
forma personalitzada en funció dels interessos i capacitats de cadascuna. 

4. Garantir el procés educatiu és també alinear i connectar els aprenentatges. 
Educació i aprenentatges estan fragmentats. Hi ha massa separació entre la vida i els 
aprenentatges, entre els interessos i les obligacions. "Educació360.  Educació a 
temps complet" vol assolir un doble repte: que els espais no lectius  de l'escola i 
l'institut formin part del Projecte Educatiu del Centre i que allò que s'aprèn fora dels 
centres educatius sigui reconegut i hi estigui connectat. 

5. L'equitat és el principal repte en l'accés a les noves oportunitats educatives. 
No tothom te les mateixes possibilitats d'accés a aquestes oportunitats educatives ja 
sigui per raons econòmiques o socioculturals. El temps de lleure és l'espai de 
desigualtat per excel·lència. "Educació360. Educació a temps complet" aposta  per 
garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats en els espais i  l'educació  no formal. 

6. Convertir l'educació dels espais i temps no lectius en política pública. 

L'àmbit local és l'espai idoni per garantir les oportunitats educatives i la coordinació 
dels actors de la comunitat. També la cohesió social i la formació de ciutadans. Els 
ajuntaments són un actor privilegiat en el lideratge educatiu. "Educació360. Educació 
a temps complet" proposa que més enllà de les bones experiències, la política 
educativa transcendeixi l'ensenyament reglat i garanteixi més i millors oportunitats 
per a tothom. 
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El canvi educatiu ha d'incorporar la mirada de l'Educació360. 

Una mirada 360, que traspassa els límits dels temps i els espais, que reconeix  els 
aprenentatges d'arreu i connecta l'educació, l'escola, les famílies i la comunitat. 
"Educació360. Educació a temps complet", aporta una mirada global i inclusiva, que 
demana la complicitat de tot el municipi i de tots els actors de la comunitat educativa. 

Per tot el expressat anteriorment demanem: 

1. L'adhesió del municipi de Girona a l'Aliança Educació 360 

2. La participació activa en les experiències que s'impulsen des d'aquest projecte. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcladessa-presidenta):  I la següent moció, que és 
proposada pel Grup Municipal d’Esquerra - Mes, la substanciarà el senyor Pere 
Albertí. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Mirin, l’educació és 
de ben segur un dels pilars fonamentals de la nostra societat. És, a més, una àrea de 
les més dinàmiques de manera que dia a dia s’investiguen noves propostes i 
tendències que posin i donin solucions als nombrosos reptes que se li plantegen. 
Propostes i projectes que eren innovadors fa pocs anys, ara s’han demostrat caducs. 
Per tant, és un greu error aquells consistoris que en temes educatius ens diuen: «No, 
si això ja ho estem fent des de fa temps», perquè segurament algunes d’aquestes 
actuacions ja estan desfasades. 
El que avui proposem és adherir-nos al manifest Educació 360, educació a temps 
complert. Aquesta és la proposta promoguda per la Diputació de Barcelona, la 
fundació Bofill i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, que actualment 
l’han subscrit, si mal no tinc entès, trenta-dos ajuntaments, un consell comarcal i dos 
consorcis educatius. Ajuntaments amb governs de tots els colors polítics han 
demostrat que l’educació cal que estigui per damunt de les pugnes polítiques. 

Què pretén aquesta iniciativa? Tal com esmenta la moció –que de ben segur que 
s’han llegit–, vol vetllem per l’educació formal, aquella que té lloc en un àmbit 
estrictament escolar i, per tant, amb un horari reglat, però també aquell espai de temps 
no reglat, un espai on es promoguin experiències que connectin centres educatius i 
comunitat. I en aquesta nova línia educativa, els municipis tenen una posició 
privilegiada per generar punts de trobada entre els diferents agents educadors: els 
espais, equipaments i els recursos del municipi, creant espais compartits per imaginar 
solucions on el dins i fora de l’escola es donin la mà i treballin de forma coordinada. 
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I és especialment important l’espai d’educació no formal, aquell que es desenvolupa 
en els barris. Tal com s’esmenta a la moció, el nostre municipi té una problemàtica 
coneguda de segregació escolar i creiem que aquesta és una oportunitat que no 
podem deixar escapar. 

Demanem, amb la moció, l’adhesió a l’aliança Educació 360, però no una adhesió 
passiva; una adhesió activa, ja que considerem que els ajuntaments, com hem dit 
abans, són actors privilegiats en el lideratge educatiu. Si realment creiem que 
l’educació ha de ser un puntal de la nostra societat, si realment ens creiem allò que 
diem en declaracions que fem que som coneixedors de la problemàtica de segregació i 
educació a Girona i que cal actuar-hi, si realment pensem que encara som a temps de 
solucionar aquesta problemàtica, els demano el vot favorable a aquesta moció per 
començar a treballar-hi activament i que aquesta moció no es quedi merament en 
paraules, com ha sigut en altres casos i bones intencions, sinó que generi un canvi. 

Miri, demà passat dia 19 es presenta aquesta aliança a Barcelona i el dia 18 d’octubre 
es presentarà formalment a la UdG, l’aliança aquesta aquí a Girona. Serà la mateixa 
presentació descentralitzada. Jo suggeriria a tots els grups que hi anem, que 
reflexionem i que, si us plau, cerquem solucions perquè tenim una problemàtica greu 
educativa a la nostra ciutat. 

Moltes gràcies.  

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Miri, senyor Albertí, 
la seva portaveu abans ha fet una superintervenció parlant del cinisme, doncs, jo li he 
de dir que jo puc compartir i el meu grup comparteix el que és l’aliança d’Educació 
360, però també creiem que és molt cínic que la presentin vostès i em parlin de 
l’aprenentatge en espais i en equipaments quan vostès els estan ocupant amb símbols 
partidistes i no defensen en cap moment que aquest Ajuntament defensi la neutralitat 
dels mateixos. En què eduquen? En quins valors estan educant els infants, els 
adolescents de la nostra ciutat, en que es poden saltar les ordenances municipals 
quan els vingui de gust per defensar allò que pensen malgrat no sigui el que pensa el 
conjunt de la ciutadania? Per tant, quan fan certes intervencions, senyora Roca, 
parlant del gran cinisme, també vostès s’apliquin què és el cinisme a les mocions que 
vostès presenten. 

M’he llegit, li dic, el manifest de l’aliança Educació 360, de veritat, unes deu vegades 
per intentar veure si en algun moment el manifest parla d’aquest atac que vostè gratuït 
fa a la seva exposició de motius de l’escola concertada de gironina. I no en parla, i no 
en parla –i no en parla. 

Diu vostè «la problemàtica coneguda de segregació escolar que tenim a la ciutat»; sap 
perfectament que es refereix a l’escola concertada que tenim en aquesta ciutat. (Veus 
de fons.) Bé, és el que és la segregació escolar, eh? (Veus de fons.) Bé, doncs, m’ho 
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aclareixi, perquè la interpretació que hem fet nosaltres és aquesta. Perquè, de veritat, 
he llegit el manifest i el manifest és molt correcte –el manifest és molt correcte– i parla 
d’educar en valors, educar en els espais. Ja li ho dic, uns espais que vostès…, no sé, 
ensenyen a la ciutadania d’aquesta ciutat que es poden saltar les lleis quan volen, no? 
Jo crec que aquesta no és la manera d’educar. 

Per tant, nosaltres donarem suport a la moció, perquè el manifest ens sembla correcte. 
Ara bé, que el presentin vostès, que faci aquesta gran defensa de l’educació, de la 
defensa dels valors quan vostès són els primers que, juntament amb l’alcaldessa, 
permeten i estan molt orgullosos que a la ciutat de Girona no tota la ciutadania se senti 
còmode en els espais i en els equipaments municipals que tenim, doncs, creiem que 
se’l pot qualificar també de cinisme amb la pròpia definició –que no cal que jo 
repeteixi– que la seva portaveu ens ha llegit. 

Per tant, crec que hi ha moments en què un s’ha de frenar a l’hora de fer certes 
intervencions quan després ens vol fer creure que defensa els valors que ara diu que 
defensa d’aquest manifest i a l’hora de la veritat actuen de manera contrària al que és 
realment educar en valors de respecte i de convivència a la ciutat de Girona. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (C’s): Gracias, señora alcaldesa. Bien, hoy en día en 
entornos hiperconectados recibimos información constantemente. Curiosamente, 
cuando se dice que no se lee mucho, se lee más que nunca. Estamos en un mundo en 
que en cada momento nos envía mensajes: leemos en los buses, en los libros, en las 
tablets, en el móvil. Como bien dice el título del proyecto, estamos rodeados 360 
grados de información, y nos informamos y formamos en todo momento. No se puede 
decir, por tanto, que la formación queda dentro de las cuatro paredes de un aula, como 
pasaba antiguamente; ahora el contenido lo podemos encontrar en cualquier 
dispositivo móvil y en cualquier sitio que vayamos. 

La importancia no es ahora la de tener acceso a información, sino tener acceso a 
información fiable. Los sistemas de aprendizaje están cambiando al ritmo que cambia 
la sociedad, ni las herramientas, ni las aplicaciones son las mismas, por eso es tan 
importante la capacidad de adaptación, y este consistorio no puede quedarse atrás.  

Vemos con buenos ojos la alianza Educación 360 y por esa razón la votaremos a 
favor, porque nos permite seguir al día, modernizándonos y adaptando herramientas y 
recursos para dar respuesta a las necesidades de hoy y de mañana. 

Y, señor Salellas, ya que usted ha señalado a cuatro personas –solamente le faltaba 
dar la dirección–, ¿a usted le suena Bentanachs o Arnaldo Otegi? ¿Le suena? 

Gracias. 



96 
 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Bé, estem molt a favor de l’adhesió a 
l’aliança Educació 360. Per cert, això de 360 són els graus del cercle, una mica és per 
representar que un cercle, doncs, engloba tot plegat. I, per tant, és una bona iniciativa 
que es porta aquí, perquè ens permetrà un intercanvi d’idees, com deia vostè, i la 
cooperació entre municipis, que pot ser de molta utilitat per parlar de l’educació a 
temps complet. 

Però els mestres i les mestres saben i prediquen ja fa molt de temps o des de sempre 
que l’educació ni comença ni s’acaba a l’escola; l’educació a temps complet té en 
compte totes les persones i situacions. De fet, ja hi ha un proverbi africà que ho diu, 
diu que per educar un nen cal la tribu sencera. Per tant, això ja ve de lluny. 

Les ciutats són educadores i Girona fa anys que hi ha apostat facilitant recursos i 
oportunitats. A Catalunya hi ha experiències de fa molt de temps. Al principi del segle 
XX el que se’n deia experiències pedagògiques, a l’època de la Mancomunitat, la II 
República o amb Casaus, l’escoltisme, o moviments parroquials durant la segona 
meitat del segle XX. I avui seria des de la Direcció General de Joventut, els moviments 
socials, entitats educatives o el mateix Ajuntament. 

Com deia recentment l’exconseller Del Pozo, que tots coneixem, cal activar la 
capacitat educadora que hi ha a tota la societat. Però mentre esperem a aquest 18 
d’octubre que deia vostè, jo proposaria que es pugui començar a avançar: per 
exemple, crear una comissió d’aquesta aliança Educació 360 en el si del Consell 
Municipal d’Educació; es podria demanar a l’Ajuntament que ja fes públic un inventari 
d’equipaments que es posarien a l’abast de la ciutadania, o també demanar a 
l’Ajuntament que ens digués quin és el calendari de realització dels itineraris escolars 
segurs o els camins escolars segurs, com es coneixen, i les adequacions dels espais 
que estan vinculats a aquests camins, que són places, que són zones verdes i que són 
equipaments. 

Moltes gràcies.   

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, 
nosaltres, evidentment, ens sumem a aquesta adhesió i esperem que el Ple així ho 
faci.  

I vull explicar una mica, doncs, alguns dels motius pels quals creiem que ens hi 
hauríem d’adherir. I és que malgrat els darrers anys, Girona creiem que té una 
trajectòria educativa important. Per això en el seu moment es va sumar a la idea de 
Ciutat Educadora, un concepte que és cert que podríem dir que va ser un concepte 
revolucionari i que continua sent vàlid. Cert. Però també és cert que és un concepte 
que pot créixer i enriquir-se molt encara –pot créixer molt i enriquir-se molt– a partir de 
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propostes com la d’Educació 360, que són absolutament complementàries amb la de 
Ciutat Educadora que segueix la nostra ciutat. 

I és que si bé la Ciutat Educadora ens parla que tota la ciutat educa i que cal que 
construïm ciutats plenes d’oportunitats i experiències positives, i per tant, s’emmarcava 
sobretot en una idea de transversalitat, l’Educació 360 posa sobretot l’èmfasi en el que 
podríem dir que és el temps, sense descuidar, doncs, aquesta idea dels espais, però, 
almenys tal com jo l’entenc, posa èmfasi en els temps. I el que diu és que tot el dia, tot 
allò que fem durant el dia ens educa i, per tant, ens eduquem, doncs, a l’escola i en 
l’educació formal, però també en molts altres moments i espais. 

Jo el que voldria destacar d’aquesta proposta que ens fa Educació 360 és sobretot 
l’èmfasi que fa i que la Ciutat Educadora en el seu moment, doncs, segurament perquè 
el seu context era un altre, perquè fa molts anys del concepte de Ciutat Educadora, fa 
molts anys, no posava èmfasi, i és la idea la importància que aquestes oportunitats i 
aquestes experiències que oferim a totes les persones, perquè els joves però també 
els grans poden seguir educant-se, han de ser per a tothom. Per tant, fa èmfasi en la 
idea de l’equitat i de la igualtat d’oportunitats. Per mi és un element clau, i per això, 
entenc que la proposta de Ciutat Educadora, com moltes propostes educadores, arriba 
de manera desigual segons el context de cada persona, i per tant, per això és tan 
important i entenc que és el repte d’aquesta proposta d’Educació 360 superar 
aquestes desigualtats, aquests punts de partida diferents.  

Per això, el que planteja és entendre que en qualsevol moment del dia ens podem 
educar i, per tant, aquell treball que fem a l’escola per superar aquestes desigualtats si 
no el fem també en altres moments educatius com poden ser el moment del menjador 
o el moment de les extraescolars, doncs, estem generant desigualtats o estem 
mantenint unes desigualtats que eren de partida. Per tant, mentre uns accedeixen a 
moltes experiències positives: extraescolars, equipaments públics, l’oferta cultural, 
l’oferta de centres cívics, d’altres no hi accedeixen. És una realitat.  

Per tant, estem a favor de l’adhesió i demanem concretament que aquests objectius o 
aquestes experiències que a partir d’aquesta moció esperem que tirin endavant siguin 
sobretot encarats a aquest objectiu de superar les desigualtats i avançar en l’equitat 
educativa. 

Moltes gràcies.    

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

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): Bé, moltes gràcies al grup d’Esquerra Republicana, 
perquè el mes de juliol jo vaig tenir una xerrada amb el portaveu, que era l’Albert 
Quintana, del projecte Educació 360 i em va semblar molt interessant. En aquest 
moment el que heu fet és realment accelerar que ja teníem la intenció d’adherir-nos-hi 
i en aquesta mostra d’avui ens ajuda que ho incorporem. 
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Voldria agrair també al grup de la CUP, Laia, perquè has explicat molt bé que 
nosaltres aquí ja fa vint-i-cinc anys que estem adherits a la Ciutat Educadora i que 
formarà part dintre d’aquest conjunt d’actuacions que ja fem. Per tant, seguirem 
treballant en aquesta direcció i conscients que tota la decisió municipal de naturalesa 
política, social, cultural, econòmica o dels serveis té també un impacte educatiu i 
formatiu. 

Des de la regidoria en som conscients, i és important despertar la consciència a 
entitats, associacions, clubs, empreses que a banda del valor, de la riquesa cívica 
general que aporta en la nostra ciutat, també tenen una riquesa educativa. Cadascun 
d’aquests agents a més del valor de la seva activitat ordinària ben feta, practicant 
esport, teatre, generant diferents activitats de manualitats, accions de solidaritat, 
porten un valor afegit, i això ho tenim claríssim. Sovint desconegut per molts d’ells 
mateixos, penseu que hi ha la part de capacitat educadora, i això se’ls ha de fer 
transmetre que sempre estem educant d’alguna manera o altra. 

Jo quan diem educació 360 graus, jo diria 360 graus, 365 dies a l’any, o sigui, 
eduquem, sempre es pot educar, sempre en qualsevol racó. 

I el tema de la desigualtat, l’equitat, igualtat, doncs, és fonamental que a través 
d’educar en el temps complet, compartint el mateix esperit de Ciutat Educadora que fa 
tant de temps que defensem i construïm des de Girona, i pot ser un excel·lent 
complement per aplicar aquest concepte de Ciutat Educadora en tot allò que es fa. Per 
tant, no podem fer altra cosa que adherir-nos com a municipi a l’aliança d’Educació 
360 i participar de manera activa en les experiències que s’impulsen des d’aquest 
projecte. Dèiem d’inscriure’ns el 19 d’aquest mes, però posteriorment ja em van dir 
que el 18 ho faríem aquí a Girona, per tant, segurament que hi serem presents. I com 
que fa tants anys que ho estem fent, ho votarem a favor. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Agrair a tots els 
grups polítics el seu vot afirmatiu. 

I, senyora Veray, quina llàstima –quina llàstima–, quina llàstima que vostè em coneix, 
sap que soc una persona que he intentat, de tarannà obert, que en la moció en cap 
cas hi hagués qualsevol menció al procés, qualsevol menció, i que vostè ho hagi 
embrutat una mica amb aquesta intervenció. Quina llàstima, de debò! 

I segregació escolar –segregació escolar–: segregació escolar vol dir l’acumulació de 
persones immigrants, alumnes immigrants a determinades escoles. I en aquest 
aspecte li voldria recordar que hi ha escoles concertades…, jo vaig anar a iniciar el 
curs a Vila-roja i vaig anar al Sagrada Família: chapeau! –chapeau!–, és escola 
concertada i fan una feina encomiable –encomiable–, sent el percentatge d’alumnes a 
l’escola majoritàriament persones immigrants, i fan una feina encomiable.  
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I, finalment, senyor Quim Rodríguez, perfecte, li agraeixo la seva intervenció perquè 
trobo molt assenyat la proposta que ens ha fet de la comissió. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, passem 
a la votació de… (veus de fons) 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Que abans jo m’he confós perquè és que hi ha 
un error en la moció  i quan parla del manifest diu que aliança Educació 380, però a la 
pròpia moció. Ho dic també quedi clar que el que aprovem és l’adhesió al manifest 
aliança Educació 360 graus. Ho dic per això, perquè abans he pensat jo que no m’hi 
veia bé, però, no, no, és que hi ha un 380. També ho dic per… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. Si més no que quedi 
corregit… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, que quedi corregit perquè se sotmet a 
votació el text. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord, corregirem el text. 
Gràcies, senyora Veray. I podem passar, doncs, a la votació d’aquesta moció. Vots a 
favor de la moció? Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Mes per 
reclamar l’adhesió de Girona a l’aliança Educació 360. 

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

Els estius a Girona són calorosos, i durant les hores diürnes és difícil poder passar el 
temps de lleure al carrer a menys que s'estigui a l'ombra. En aquest sentit, aquesta 
proposta pretén garantir que als parcs públics de la nostra ciutat  hi hagi espais de 
descans i zones de lleure  amb jocs infantils on no hi toqui el  sol, per tal que a més 
de potenciar el gaudi d'aquests parcs, s'evitin els efectes perjudicials d'una excessiva 
exposició solar. 

Si bé es cert que ja hi ha alguns dels parcs de la ciutat com el del Migdia on hi ha 
pèrgoles que permeten el descans a l'ombra, en molts altres, especialment els  del 
centre de la ciutat com el Jardí de la Infància o la Plaça Catalunya aquesta mesura 
de protecció a la insolació excessiva no existeix. Per això és freqüent veure que en 
ple estiu molts pocs cops es vegin infants i les seves famílies gaudint d'aquest 
espais. I una de les raons és que, en algun cas, els arbres que protegien de la 
insolació aquests espais es varen tallar degut al seu mal estat. 

Per aquestes raons el que pretenem es dotar els parcs públics de la ciutat 
d'elements  que facin ombra,  com per exemple tendals o millor encara arbres o 
pèrgoles vegetals. Han de ser elements que generin el mínim impacte  paisatgístic i 
ambiental i que requereixin poc manteniment. A més, aquesta mesura caldria que 
anés acompanyada de la instal·lació o renovació de bancs  per poder seure i 
descansar. 

Per tot el expressat anteriorment demanem: 

1. Que s'estudiï la implantació als parcs de la ciutat de zones d'ombra, 
especialment en la zona on s'ubiquen els jocs infantils. 

Que al mateix temps es millori el mobiliari urbà d'aquestes zones 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passem a la darrera de les 
mocions, també en aquest cas del Grup Municipal d’Esquerra - Mes. I la substanciarà 
la senyora Roca. 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. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Ja han 
llegit el text d’aquesta moció. El que vol és donar solució a un problema en què es 
troben moltes persones amb criatures petites en edat de jugar als parcs infantils: sovint 
aquests parcs, que haurien de ser llocs molt còmodes i agradables per als infants i per 
a la gent gran, doncs, són espais que tenen un inconvenient sobretot i és que tenen 
molt de sol, massa sol des de la primavera fins entrada la tardor. I evidentment, no 
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parlem dels mesos de juliol i agost. Doncs, en aquests parcs, en alguns parcs només 
s’hi pot anar o bé a primeres hores del matí o bé a última hora de la tarda perquè la 
insolació és molt elevada. 
El que demanem a l’Ajuntament és que estudiï la implantació de zones d’ombra. No 
cal que siguin molt foscos, encara que no siguin béns paisatgístics, senyor Pujols, 
simplement ombra.  Amb tendals o amb arbrats o amb arbres, simplement. Que això, 
doncs, aniria molt bé perquè criatures i acompanyants poguessin estar còmodes. 

I també el segon punt de la moció demana a veure si seria possible de millorar el 
mobiliari urbà d’alguns d’aquestes parcs perquè estan realment alguns bancs molt fets 
malbé. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies. Miri, abans de parlar de la moció, 
senyor Albertí, el movimiento se demuestra andando, i el que és una llàstima és que 
vostè consideri que jo embruto una moció simplement per posar de manifest la seva 
hipocresia, perquè prediquen una cosa i en fan una altra. I és l’únic que no ha entès la 
segregació escolar, en el sentit que jo li deia i, sinó en el tema de la immigració. Vostè 
m’ho ha aclarit i jo em dono per satisfeta. Però quan es parla de segregació escolar 
tothom entén una altra cosa, jo li ho dic, la gran majoria. Fins i tot els periodistes ho 
han entès de la manera que ho havia entès jo. 

Dit això, escolti, senyora Roca, nosaltres votarem a favor de la moció que presenten. 
Creiem que són temes que no cal presentar una moció, estic convençuda que aquests 
temes tractats i parlats en un despatx amb l’equip de govern, si més no nosaltres ho 
fem des del grup municipal quan veiem coses molt concretes com pot ser aquesta, es 
poden resoldre. Que són coses també que després els diferents grups municipals a 
l’hora de negociar pressupostos –nosaltres n’hem negociat algunes vegades–, doncs, 
són coses que fiques sobre la taula, que hi insisteixes. 

Per tant, escolti, i tant, ombra sempre que pugui haver-n’hi és millor que n’hi hagi sigui 
amb la plantació d’arbrat perquè pugui donar ombra, sigui amb la col·locació de 
marquesines, depèn de cada ubicació. Per tant, donarem suport a aquesta moció, com 
dic, només faltaria. Igual com que es millori el mobiliari urbà, no només d’aquestes 
zones, el mobiliari urbà en general de la ciutat. Crec que aquí l’equip de govern hauria 
de fer un esforç per fer una auditoria de l’estat actual del mobiliari urbà de la ciutat per 
tal de saber quin hem d’anar millorant i quin hem d’anar canviant per tal que tot estigui 
en condicions. Perquè no només és en el tema dels parcs o dels jocs infantils, sinó 
que hi ha altra part del mobiliari urbà en aquests moments que està bastant deteriorat, 
no? Per exemple, alguns contenidors.  
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Per tant, en aquest sentit, crec que això podria ser extensiu a tota la ciutat i que es 
podria fer una auditoria per saber en quin moment ens trobem i al llarg dels propers 
anys què és el que s’ha d’anar canviant. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Vagi per endavant, regidora, 
que aquesta moció tindrà el nostre recolzament. Si parlem de la temperatura, a Girona 
la temperatura que tenim és suau, i que entre els mesos de juny a octubre la mitjana 
puja per sobre dels 25 graus a l’ombra. Si a més a més, els parcs infantils reben tota la 
càrrega solar, aquestes temperatures pugen i de sensació es pot arribar a tenir fins a 
més de 40 graus. A més, a part de l’objectiu principal que és que els nens i nenes que 
estiguin allà puguin tenir ombra, el fet de cobrir les zones de parc creiem que també 
pot ajudar, primera, a reduir la decoloració del paviment, i segona, a reduir el desgast 
que es produeix per l’efecte del sol. 

I volem recordar que de les primeres propostes que Ciutadans va presentar en aquest 
Ajuntament és l’adaptació dels parcs infantils per a tots aquells nens i nenes que tenen 
alguna discapacitat. I el Govern d’aquesta ciutat en aquell moment va adoptar un 
acord amb el qual es comprometien a una adaptació de dos parcs infantils cada any 
per als nens amb discapacitat. I la nostra pregunta és on són aquests sis parcs 
infantils adaptats per a nens amb discapacitat que ja hi hauria d’haver a la ciutat. 
Perquè creiem que tenen el mateix dret a jugar els nens que tenen alguna discapacitat 
que els nens que no la tenen. 

I creiem sincerament que s’ha de tenir molt poca vergonya per dir-nos quan els 
preguntem per aquest tema que hi estan treballant, i que el que facin sigui enviar-nos 
una fotografia d’un parc infantil on l’única cosa que hi han fet ha sigut ampliar la porta 
perquè hi pugui passar una cadira de rodes. 

I també amb referència als parcs infantils, senyora Roca, aquest grup ja va sol·licitar 
canviar el paviment dels parcs infantils que estaven en mal estat, com, per exemple, el 
del parc infantil de plaça Catalunya, i se’ns va contestar que no, que no el canviarien. 
Pocs mesos més tard ens vam trobar que s’estava substituint el paviment del parc 
infantil de plaça Catalunya, i així amb tot el que demanem i que no és idea de l’equip 
de govern. 

També aquest grup ha sol·licitat que en els parcs infantils on hi hagi més sol es puguin 
instal·lar veles o qualsevol altre mecanisme que pugui garantir que els nens i nenes 
que hi estan jugant puguin tenir ombra i que no tinguin aquesta sensació de 40 graus 
en els mesos de més calor a Girona. 

Jo crec que és una bona moció, jo crec que els acords que vostès demanen nosaltres 
els hem demanat diverses vegades; ens han dit que no i després ho han fet. Nosaltres 
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esperem que aquesta vegada si els diuen que sí almenys tinguin la decència de dur-ho 
a terme. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Gràcies. La seva moció és breu, clara, 
concisa: a l’estiu fa sol i calor i els nostres infants estarien molt més ben protegits de la 
insolació si posem ombres en els parcs i places que no n’hi ha. Per tant, votarem a 
favor. 

Hi afegeixen a més la millora dels bancs. Nosaltres aquí també hi afegiríem revisar i 
millorar el manteniment dels jocs infantils, que en alguns casos els faltaria una mà de 
pintura o una revisió perquè estan una mica vells. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP- Crida per Girona): En el moment de planificar l’acció 
educativa s’ha de tenir en compte no solament l’espai de què disposa el centre: aules, 
sales, pati, etcètera, sinó també l’aprofitament dels espais exteriors al centre. Per 
exemple, un parc proper a l’aire lliure, ja que els infants (...) són contextos susceptibles 
d’aprenentatge. El carrer sempre ha estat una espai privilegiat per a tot un seguit de 
jocs en què el moviment i la participació en grup són clau. La planificació urbana però 
no sempre ha tingut en compte aquesta necessitat lúdica i ha limitat notablement les 
possibilitats d’activitat dels infants.  

Si pensem que el joc és una activitat vital per a l’infant amb la qual s’expressa, es 
comunica i va descobrint tot el que l’envolta mentre interactua amb el seu entorn, 
caldrà que disposi d’espais públics adequats per jugar. Amb el disseny dels espais 
s’ha de tenir en compte la participació de grans i petits i la integració de nens amb 
deficiències. D’aquesta manera, s’hauran d’oferir recursos i dissenys adequats a les 
seves capacitats i necessitat. Això significa que els espais s’han de concebre a partir 
d’uns criteris generals d’acord amb unes normes generals per tal de garantir la 
seguretat dels infants que en seran els usuaris. 

L’educació en hàbits de prevenció i seguretat té molta importància en el joc a l’aire 
lliure, sobretot dins els pobles i les ciutats. Però la ciutat actual no està pensada per 
als infants perquè en moltes ciutats els carrers, les places i en general els llocs on els 
infants es reunien i hi jugaven espontàniament han desaparegut. Els nostres infants 
juguen cada vegada menys als carrers, la televisió i els jocs virtuals s’han convertit en 
els seus companys d’oci. 

Davant d’aquesta situació, cal que la societat reaccionem i es recuperi d’alguna 
manera uns espais que permetin a l’infant un joc propi reinventat i pensat per a ell. Cal 
recuperar els barris, els parcs, els carrers i fer una ciutat amiga dels infants. 
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Les administracions locals per tal de protegir els menors en el seu temps d’oci i lliure 
són responsables directes que les zones i les instal·lacions recreatives d’ús públic 
reuneixin unes condicions adequades de seguretat i salubritat per tal que el joc 
afavoreixi el desenvolupament dels infants i potenciï la socialització i el respecte per al 
medi ambient. 

En aquest sentit, s’han de tenir en compte les normes pel que fa al disseny, la 
instal·lació i el manteniment. Un dels criteris per valorar les instal·lacions de joc d’un 
parc infantil seria el següent: és recomanable que quan sigui possible les zones de joc 
infantils estiguin envoltades totalment o parcialment d’arbres de fulla caduca per tenir 
ombra a l’estiu i ple sol a l’hivern.  

Per tant, és evident que hem de votar a favor de la moció tant pel que fa a les zones 
d’ombra com pel que fa a la millora del mobiliari urbà. Aprofitem, a més, per dir que 
calen ombres dels parcs i places de les nostres ciutats. Alguns espais de la nostra 
ciutat no s’utilitzen precisament perquè a l’estiu no s’hi pot estar per la manca 
d’ombres. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Just, senyora Costa. Moltes 
gràcies. El senyor Sastre… 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, avanço que el vot 
serà afirmatiu i ho farem en base a un argument molt i molt simple, que és que sempre 
hi ha marge per a la millora en aquest camp, sobretot pel que fa a la protecció de la 
llum solar. Al final, són infraestructures socials de primer ordre, els parcs infantils: llocs 
oberts, inclusius, igualitaris per naturalesa, que a més a més cada vegada –i això ho 
dic ja per al·lusions– s’estan adaptant més que siguin oberts a tota mena de mainada. 
També partim a vegades d’una base de parcs antics que s’hi han hagut d’anar fent tota 
una sèrie de reformes per poder-les adaptar als requeriments propis del segle XXI. 

Dit això, és veritat que la gran majoria de parcs infantils de la ciutat tenen ombra. Si 
ens hi passegem, si els utilitzem o els visitem, la gran majoria tenen afortunadament 
un arbrat que fa que siguin…, que no estem parlant de llocs erms, sinó de llocs que 
s’hi pot gaudir, que s’hi pot jugar i s’hi pot viure amb tranquil·litat. No estem parlant, al 
nostre criteri, d’un problema que sigui generalitzat. 

També és veritat que en els llocs on això no era així s’ha anat actuant en els darrers 
anys. I podem posar un parell d’exemples: per exemple, el cas concret d’aquell parc 
infantil que hi ha entre el carrer Ciurana, Salle i Joan Maragall, que és un espai que 
per cert es va guanyar, que no existia fa cinc, deu anys, sinó que s’ha anat guanyant 
on abans hi havia un jardí tancat, i ara s’ha convertit en un parc infantil, l’any passat 
s’hi van plantar lledoners, que s’estan desenvolupant i estan creixent en base també a 
aquesta filosofia de no només d’ombra, sinó també de posar en valor el que és l’arbrat. 
El jardí d’infància mateix, allà partíem d’un problema, d’un arbrat que s’havien fet unes 
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tales indiscriminades anys rere anys –ja n’havíem parlat en aquest mateix Ple– i s’hi 
han plantat també lledoners, que s’han d’acabar de desenvolupar.  

Però sempre –ho repeteixo– que hi ha marge per a la millora en aquests camps. Per 
tant, estem així, i és una feina que es fa, una feina que es farà. Per exemple, aquest 
2019 també hi ha en planificació que en el parc que hi ha davant de la biblioteca 
Carles Rahola, que hi ha un parc de joc, també s’hi plantin unes miques més d’arbres, 
cosa que a més a més s’està plantejant a fer una actuació també amb mainada. 
Recordeu els anys vuitanta que es feia allò de «jo també he plantat un arbre», allò que 
es feien aquestes didàctiques? Doncs, ara hem començat a parlar de fer al primer 
trimestre d’aquest 2019 un acte també no només per parlar del que és la importància 
de l’espai públic, sinó també de l’arbre com a valor en si mateix i per tot el que dona a 
la ciutat. 

Per tant, repeteixo argument inicial: sempre hi ha camp de millora. S’ha anat fent feina, 
és així, ho podem veure. En aquells indrets on no és possible de posar arbrat, que 
sempre ha de ser la primera opció per poder protegir aquests espais, es pot estudiar si 
hi ha alguna alternativa que al final no causi també problemes a l’espai urbà. Però, en 
tot cas, ho repeteixo, estem d’acord en el sentit del que és la moció i, per tant, hi 
votarem a favor. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. 
Agrair a tothom les explicacions i el posicionament. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, passem 
a la votació d’aquesta moció. Vots a favor de la moció? 

Moltes gràcies. 

Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció que presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Mes per 
reclamar espais públics de descans infantils sense una excessiva exposició solar. 

 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Joan Josep Alcalà Quiñones, Carles Ribas 
Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca, Eva Palau i Gil, Narcís Sastre Fulcarà i Josep 
Pujols i Romeu. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
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Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
 
PART DE CONTROL 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a la part de 
control. Sí, endavant, senyora Pujola. 
 
Sra. Míriam Pujola Romero (C’s):  Gràcies, alcaldessa. Per decret d’alcaldia de data 
22 d’agost es va procedir a nomenar alcalde accidental el primer tinent d’alcalde de la 
corporació, el senyor Eduard Berloso, del dia 26 d’agost fins al dia 29 d’agost, ambdós 
inclosos, atès que l’alcaldessa –i llegeixo literalment– «gaudirà d’un període de 
vacances d’estiu del dia 26 fins al dia 29». El 24 d’agost es va publicar un altre decret 
d’alcaldia en virtut del qual es va aprovar una despesa de 400 euros corresponents a 
un viatge d’estudi a Escòcia de caire institucional que l’alcaldessa va fer coincidint, 
precisament, amb els seus dies de vacances. I nosaltres li preguntem si aquest viatge 
formava part de la seva agenda institucional, per què no es va incloure als actes i 
reunions dutes a terme a Escòcia a l’agenda institucional que es publica al web 
municipal de l’Ajuntament. I si formava part de les seves vacances, per què s’han 
destinat 400 euros de diners públics a aquest viatge d’estudis. 
Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sí, en relació amb els decrets i acords a donar 
compte al Ple, que és el decret d’alcaldia de data de 24 de maig del 2018, relatiu a la 
sol·licitud d’aprovació de la baixa de l’Ajuntament de Girona com a soci titular de la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Red/Sección Red Española de 
Ciudades Saludables, que consti en acta que nosaltres no estem d’acord en la sortida 
com a soci titular en aquest sentit, igual com no vam estar-ho quan vostè va decidir 
sortir de la Red de Juderías de España. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, farem esment al mateix decret que la 
senyora Veray, però no sabem si hi podem estar d’acord o no perquè el cert és que 
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hem buscat l’informe de l’expedient i no hem trobat la motivació per la qual es dona de 
baixa de la Secció Espanyola de Ciudades Saludables. La pregunta és què ha motivat 
aquesta baixa. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Més preguntes? 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, hem pogut veure que s’ha donat, 
a través d’un decret, 2.000 euros per a la revista –joder, perdoneu– de l’Associació de 
Joves Empresaris de la ciutat, i ens agradaria saber exactament quins criteris 
s’utilitzen per decidir quins diners es donen a quines revistes i a quines entitats. 
Perquè associacions juvenils n’hi ha moltíssimes que fan feina i també de difusió a 
través de revistes i de coses digitals que fan i, per què l’associació d’empresaris sí i no 
la resta d’associacions juvenils. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, en primer lloc, hem vist que 
s’havien atorgat llicències d’obres a l’estadi de Montilivi, al Girona Futbol Club, SA, i 
ens ha sorprès. I ens agradaria que ens expliquessin realment si hi ha (...) en el sentit 
que no hi havia encara una aprovació definitiva que els permetés, diguéssim, fer ús 
d’aquest espai. Llavors, ens agradaria que ens aclarís si no genera algun tipus de 
conflicte en aquest sentit el fet que s’hagin donat llicències d’obres a l’estadi de 
Montilivi, al Girona Futbol Club. I volíem saber si encara no hi havia l’aprovació 
definitiva que els feia, d’alguna manera, usuaris d’aquest espai i, per tant, que els 
permetia fer aquestes obres, com és que en aquest impàs, en canvi, han pogut fer 
obres? 

I una altra pregunta és que hem vist que s’havia fer una transferència de partides a 
l’Àrea de Joventut del projecte Universitats al programa de vacances. Entenem que el 
programa de vacances, doncs, és una bona notícia, podríem dir, perquè segurament 
vol dir que molta mainada ha participat en aquest programa i, per tant, s’han requerit 
més recursos. Per tant, en aquest sentit ho veiem positiu. El que sí que voldríem que 
ens expliqués és per què es treuen d’aquest projecte Universitats. Nosaltres era un 
projecte que sempre hem qüestionat, sempre hem dit que no tenia fons. Va néixer amb 
el Grup dels Socialistes de Catalunya i saben perfectament, doncs, que els hem dit en 
moltes ocasions que no hi havia mai un projecte o que no ens havien explicat mai quin 
projecte de fons hi havia darrere. El regidor quan va entrar el va defensar, llavors, 
voldríem saber… Bé, va dir que sí que tirarien endavant amb aquest projecte, el van 
mantenir en el seu pressupost, i, per tant, voldríem saber, doncs, perquè ara, en canvi, 
es treuen aquests recursos. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, gràcies. Hem vist un decret, el regidor 
de Cultura ens va dir que a partir d’ara el mapping seria biennal, però hem vist que hi 
ha una despesa de 29.000 euros en una instal·lació de mapping de tres hores de 
durada. Ens agradaria que ens expliqués aquest motiu. 
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Després, un altre decret: hem vist que externalitzen 12.000 euros als serveis de 
redacció del projecte Urban Innovative Actions, i ens agradaria també que ens 
expliqués de què va aquest projecte i si realment era necessari externalitzar-ho. 

I nosaltres també teníem aquesta curiositat de saber per què l’Ajuntament s’ha donat 
de baixa a la secció aquesta de ciutats saludables, no sabem per què. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si de cas anem 
contestant per ordre el que cadascú cregui que era seu. I em sembla que el primer és 
el senyor Narcís Sastre. 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Si no m’equivoco, ha preguntat per l’Urban 
Innovative Actions.  Això es tracta que ens volem presentar a un projecte europeu que 
la seva missió és millorar tot el que és…, bàsicament és treure Vora, de poder buscar 
el finançament extern per tirar-lo endavant, la major part. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, senyora alcaldessa. En resposta a la senyora Veray, la 
senyora Paneque i la senyora Roca, la decisió de donar-se de baixa de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, la sección Red Española de Ciudades 
Saludables –és que és molt llarg, eh?– ha estat perquè un cop valorat el que ens 
aportava, que feia molt temps que l’Ajuntament constava com a soci, el que ens 
aportava el fet de ser soci d’aquesta Red amb el que realment en podíem treure una 
vegada des dels darrers anys s’ha potenciat moltíssim l’Agència de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya, posant a la balança el que ens aportava un i el que ens 
aporten els altres, no té color. La informació que traiem i que ens aporta l’Agència de 
Salut Pública ja ens supera el que ens donava en aquest moment aquesta secció 
dintre de ciutats saludables. I, per tant, al revés, ens duplicaven les feines, havíem de 
fer molts informes, òbviament, en castellà perquè s’enviaven a Madrid, es duplicava tot 
molt i hem cregut que atesa la gran potenciació que s’ha fet de l’Agència de Salut 
Pública, el Pla de salut que es va fer d’aquí –que ja els anuncio que en breu 
convocarem la Taula de Salut–, creiem que ja és suficient informació respecte al tema 
salut municipal. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, alcaldessa. Respecte a la llicència d’obres 
de l’estadi Montilivi, mirarem quines obres són, però sí que dir-li que si les condicions 
si realment se li adjudica la concessió, com és el cas que se li ha adjudicat, això té 
efecte retroactiu i, per tant, estaran ben atorgades les llicències que s’hagin donat. 
Miraré quines hagin sigut, però en aquest cas, com s’ha aprovat avui en el Ple, estan 
ben donades, aquestes llicències. 
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Perquè no sé si vol que li miri quines són o vostè ja sap quines són. (Comentaris de 
fons.) Doncs, ja li ho mirarem i li farem arribar les llicències. (Comentaris de fons.) Ah, 
doncs, estan ben donades en aquest cas, les llicències, perquè avui s’ha aprovat en el 
Ple, si és el que em demanava. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I em sembla que 
directament ja la senyora Plana. 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Amb referència a l’aportació que fem a la revista de 
joves empresaris, tot allò que tingui a veure amb el foment de l’emprenedoria, amb la 
creació d’ocupació, amb la generació d’ocupació, nosaltres hi apostem i, per tant, 
aquesta és una manera més, doncs, de contribuir-hi. Gràcies. És un dels criteris que 
utilitzem per fer aquestes actuacions. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Respecte al canvi de 
partida, no és que s’hagi tret d’una partida per col·locar-ho a una altra perquè es 
renunciï a la partida inicial, sinó que vostès recordaran que el Ple d’aquest Ajuntament 
va aprovar que en el tema dels casals anaven per criteri de rendes. Llavors, és molt 
complicat cada any encertar la quantitat de gent que ve en una determinada situació 
de renda i aquest any s’ha donat que hi ha hagut un decalatge de trenta…, ara no 
m’ho faci dir de memòria si són 38.000 o 36.000 euros, que són els que tenint aquesta 
partida –ara hi faré referència– s’han derivat aquí per poder assumir i pagar la gent. 

Aquesta partida s’ha mantingut, i jo el que vaig defensar en el seu moment és que hi 
havia un altre equip que hi havia treballat en el seu moment, que volíem tindre una 
reflexió. I el que hem fet és posar-nos en contacte amb la universitat i el nou rectorat sí 
que ha manifestat que vol donar un altre enfocament a aquesta situació, i hi estem 
treballant. Per exemple, un dels diners (...)  que estem treballant és en el tema 
d’internacionalització, que volen treballar amb Joventut, que estan fent un bon servei. 
Llavors, ara estem acabant de perfilar cap a on anem. 

No sé si li he respost totalment el que demanava. 

El tema del mapping, el que es va fer dintre del que era el paraigua de Temps d’Art no 
és ben bé mapping, va ser una actuació audiovisual. És a dir, jo el que vaig defensar 
en tot moment és que el concepte mapping era una tècnica molt concreta i que, 
evidentment, si es volia anar cap a un mapping el faríem biennal. El que es va fer 
dintre del Temps d’Art és un joc de llums que es va voler fer al costat de l’Estació Jove 
–suposo que fa referència a aquest– i el que es feia és potenciar el tema audiovisual i 
això estava encapçalat a través del Bòlit i de la Mercè. Era dintre del paraigües 
pròpiament de Temps d’Art. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola, sempre han 
d’intentar atacar les institucions catalanes fent presumpcions que suposen actuacions 
il·lícites per part dels governants? És la meva pregunta. 

Sap perfectament, o sigui, vostè sap perfectament que vam anar dos regidors i jo 
mateixa a un viatge a Escòcia, que a més a més els vaig dir que havíem fet informe 
dient totes i cadascuna de les reunions, que van ser moltíssimes –moltíssimes– i que 
era per un tema cultural, que vam treure resultats, que vam treballar de debò. I ho sap 
vostè directament perquè li ho vaig dir jo.  

Com té el valor de fer aquesta pregunta que pot donar confusió a la gent que ens està 
escoltant que jo puc gastar 400 euros de l’Ajuntament per a les meves vacances? Com 
té el valor de fer això? És que no m’ho explico, senyora Pujola, no m’ho explico. No, no 
m’ho puc explicar, perquè ho vaig dir a la Junta de Portaveus i tots ho saben. Ja està 
bé, home! És que ja està bé, sempre intentant embrutir les institucions catalanes. 
Aquest cop s’ha passat. Ja està bé! 

Aquesta és la resposta. Gràcies. 

18. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara si els sembla… És que 
disculpin, però és que de veritat que a vegades la fa molt grossa, senyora Pujola. 

I ara seria el moment dels precs i preguntes. Sí, senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo li faré dos precs 
i és reiteratiu, però crec que atès que vostè fa cas omís cada vegada, jo he d’insistir-hi, 
i és: si us plau, retiri la pancarta que hi ha a la façana de l’Ajuntament, que sap 
perfectament que és de part, i compleixi i faci complir les ordenances municipals, totes, 
en aquesta ciutat, cosa que a dia d’avui vostè ni compleix com a alcaldessa i com a 
equip de govern les ordenances municipals, ni les fa complir a determinats col·lectius, 
que els deixa una permissivitat que sincerament comença a clamar el cel. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Després d’aquesta actuació 
pròpia de nominació a un Goya a la millor actriu revelació, les comarques gironines 
concentren més del 30 per cent dels barracons que hi ha a Catalunya… 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Senyora Pujola, ara aquí no 
estem d’amiguismes, aquí jo soc l’alcaldessa de Girona i vostè no em parli d’aquesta 
manera. D’acord? De veritat, em respecti, si us plau. Brometes les mínimes. 

Moltes gràcies. 
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Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Les comarques gironines concentren més del 30 
per cent dels barracons que hi ha a Catalunya, quina és la previsió de reunions que 
tenen amb el Departament d’Ensenyament per tal de poder suprimir els barracons que 
tenim a la ciutat de Girona? 

Fa temps que s’està duent a terme a Girona una recollida de signatures per ampliar 
l’horari de la Girocleta, quina previsió tenen sobre atendre o no aquesta demanda? I 
en cas que atenguin aquesta reclamació, quan la duran a terme? 

Castelló d’Empúries donarà trenta euros a cada nen per ajudes en els libres de text de 
totes aquelles famílies que tinguin dificultats. Tenen previst algun tipus d’ajut per part 
d’aquest Ajuntament per a totes aquestes famílies que tenen dificultats? 

Ens poden garantir, alcaldessa, que aquest any es podran celebrar els focs de Sant 
Narcís i que no els suspendran per cap tema polític? 

A mitjans del mes d’agost es va instal·lar a plaça Catalunya un autobús d’Òmnium, 
volem saber alcaldessa si aquest autobús tenia permís per instal·lar-se a plaça 
Catalunya, per a quant de temps i quan es va sol·licitar aquest permís. 

Un 11 de setembre més, alcaldessa, que per cert, alcaldessa, que ningú ha votat, s’ha 
tornat a saltar la llei de banderes fent cas omís a la sentència que va arribar a aquest 
Ajuntament l’any 2015. I gràcies al meu grup, el senyor Puigdemont va haver de 
complir la llei de banderes. Pensa complir vostè, alcaldessa, la llei de banderes els 365 
dies de l’any o esperarà que li arribi una resolució per penjar-la? I ens agradaria saber, 
alcaldessa, què ha fet aquest any amb la bandera i si l’ha dut a la bugaderia. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Un prec: quan hi 
hagi algun punt del Ple que pugui tenir una transcendència en afectacions més 
veïnals, doncs, preguem que s’informi les associacions de veïns pertinents com a part 
interessada. 

Segon: quan es reprenen les obres del pont del Dimoni, que em sembla que des de 
finals del mes de juliol estan aturades? 

Quina previsió de finalització tenen les obres de les obertures de Fires de Girona? 

Transmeto un parell de queixes relatives al barri de Sant Ponç. A la zona verda que 
està situada rere del Carrefour està molt abandonada i molt deteriorada, si es pogués 
fer una revisió sobretot de millores o algun pla d’actuació o alguna cosa perquè la 
imatge és deplorable. 

I l’última pregunta, també relativa al barri de Sant Ponç: per a quan està prevista la 
implantació dels aparcaments en zona verda, que és una reivindicació dels veïns des 
de fa temps? 
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Gràcies. 

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

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC-CP): Gràcies. Com vaig dir ja fa uns mesos, 
l’empresa de cartró Hinojosa, una empresa que fa pudor i soroll, està radicada a 
Sarrià, però afecta també Girona. I la pedrera Rubau, radicada a Girona, afecta el Pont 
i Sarrià. Tal com ens demanen des de l’Ajuntament de Sarrià, pensen col·laborar amb 
ells en breu per tal d’intentar pal·liar aquests problemes? 

I segona pregunta: faran una reunió amb els propietaris dels trenta-un habitatges de 
l’anomenat Sant Joan Bosco, 38, del Pont Major, uns habitatges que es va procedir 
cautelarment a posar uns suports per evitar esfondraments dels voladissos, amb el 
compromís de l’Ajuntament de parlar amb ells per fer una reforma integral? I hi 
estaven d’acord, a més a més. Faran aquesta reunió? 

Gràcies. 

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

Sra. Elisabeth Riera Alemany (PSC-CP): Només tinc una pregunta sobre la vespa 
asiàtica: hi ha veïns del barri de Montilivi i del barri de Sant Ponç que ens han dit que 
n’han vist. Era només saber si esteu al cas i si s’ha fet alguna actuació al respecte. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. La primera pregunta és 
sobre habitatge: el passat 24 de juliol, el Govern de la Generalitat va aprovar el 
conveni amb el Govern de l’Estat del Plan estatal de vivienda 2018-2021. La signatura 
es va produir entre el ministre de Foment José Luís Ábalos i el secretari d’Hàbitat Urbà 
i Territori, Agustí Serra. Això representa per a Catalunya uns 66 milions d’euros i 
volíem saber quins d’aquests aniran destinats a la ciutat de Girona. Especialment, 
creiem que té interès perquè per algunes modificacions que hi ha hagut en les bases, 
semblaria que podria tenir, doncs, alguna oportunitat per al Pla especial de les 
Pedreres i la construcció de nous habitatges. 

Petites queixes ens arriben també de barris o zones com Girona est, plaça Picasso, 
els jardins entre Doctor Bolós i Solterra, de cert abandó en el manteniment de les 
males herbes. Aquesta és una qüestió que va sortint de manera reiterada. La nostra 
opinió és que la nova contractació, les noves empreses no estan funcionant de la 
mateixa manera que es funcionava fa un temps. Però, en tot cas, ho traslladem. 

De Pont Major també se’ns demana que hi havia unes reunions vinculades al pla 
comunitari on es tractava el tema o la presència de les instal·lacions penitenciàries al 
barri. Això s’ha deixat de fer i sembla que últimament està havent-hi certa alarma per 
algun problema que s’està generant a l’entorn d’aquesta instal·lació. Els volíem 
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demanar si reprendrien aquestes reunions per poder tractar aquest tema, entre 
d’altres. 

I, finalment, des de Domeny ens demanen millores en la il·luminació a la part baixa, a 
la part pròxima al parc, al passeig, atès que és una zona on hi va a córrer molta gent i 
al vespre, certament, està molt fosc. I pensem que sí que seria bo, doncs, fer una 
revisió i una millora en aquest sentit.    

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Fa ja uns quants plens es va acordar que els treballadors de Girona Neta el tema del 
GPS que no es portaria a sobre, que es portaria a l’escombra o en el carro. Fins a data 
d’avui, els treballadors estan portant el GPS a sobre. No sé si algú no ha entès el tema 
o si farà alguna cosa al respecte l’Ajuntament. 

Després, volíem preguntar com està el tema del pati de l’escola Eiximenis, perquè hem 
vist que estan parades les obres i volíem preguntar si és problema del projecte o de 
l’empresa de construcció o què ha passat aquí, perquè està mig pati que no el poden 
fer servir. 

Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP-Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Nosaltres volem preguntar els educadors de carrer i a veure si ja s’han contractat o si 
encara no. I si no s’han contractat, quan es farà. 

Després, també voldríem fer un prec: és que tenim un problema a la sala de reunions 
de la planta on hi ha els grups municipals i és que sovint ens trobem que la sala està 
ocupada. Ja sabem que podem anar a fer les reunions en altres sales, però, és clar, 
tenint en compte que nosaltres tenim a tocar dels grups municipals la sala aquella, 
necessitem tenir més disponibilitat, i a veure si hi ha alguna manera de solucionar-ho 
per no trobar-la sempre ocupada. 

I després, sobre les Hortes de Santa Eugènia, es va generar fa uns dies un debat 
sobre uns camins que són privats i que estan molt bruts. I voldríem saber si 
l’Ajuntament ha intervingut o pensa intervenir per tal que aquestes persones, encara 
que siguin uns espais privats, deixin nets aquests camins perquè tot això afecta la 
resta que no són privats. A veure si fareu alguna acció si no l’heu feta. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Salellas… 
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Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí, hem pogut veure en el cas d’una 
nota de premsa de la Policia Municipal en què no s’ha utilitzat les inicials per definir les 
persones detingudes. Ens agradaria saber, perquè nosaltres ens pensàvem que 
sempre s’utilitzaven les inicials, i si s’utilitzen sempre les inicials o en alguns casos sí i 
en altres no, perquè hem vist casos de tot. 

En segon lloc, existeix un carrer a la ciutat de Girona que es diu Joan Tarrús. Joan 
Tarrús va ser alcalde de la ciutat en època de Primo de Rivera –ho poden llegir en un 
llibre que ha editat fa poc l’Ajuntament i que presentarà dimecres– i també va ser el 
primer alcalde franquista de la ciutat, en temps d’afusellament de Carles Rahola i més 
de cinc-cents gironins en el cementiri. Ens agradaria saber si tenen previst fer alguna 
acció perquè el primer alcalde franquista de Girona no tingui un nom a la ciutat en un 
carrer. 

D’altra banda, hem vist que en els pisos de la Creueta, en els pisos Barceló de la 
Creueta fa quatre anys… –perdonin–, fa tres anys que l’Ajuntament no ha fet cap tipus 
d’intervenció malgrat que aquests pisos es troben en una situació deplorable, i només 
cal que hi passin per saber com estan. Entre el 2008 i el 2015, l’Ajuntament va anar 
intervenint, a partir del 2015 no ha fet absolutament res, segons consta en l’expedient. 

Ens agradaria saber també si el festival Úniques rebrà algun tipus de suport de 
l’Ajuntament.  

I hi ha moltes vegades que els aparcaments de motocicletes estan utilitzats per cotxes 
i saber si hi ha algun tipus de pla perquè això deixi de succeir, perquè els aparcaments 
de motocicletes en principi haurien de ser per a motocicletes.  

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Miri, arran d’una 
denúncia sobre un acord d’exclusivitat, podríem dir, entre un centre mèdic i una 
funerària, l’Agència Catalana de la Competència ha dictaminat que és responsabilitat 
dels ajuntaments fer un control i denunciar aquestes pràctiques fraudulentes. Llavors, 
voldríem saber, ja que existeix, almenys així ens consta, una denúncia feta 
precisament perquè un possible acord entre l’Hospital Trueta i la funerària que 
exerceix a Girona, voldríem saber si des de l’Ajuntament s’ha investigat d’alguna 
manera aquest possible acord o si s’ha fet alguna acció per saber si existeix i en quins 
termes. Això una pregunta. 

La següent: sabem que tenim un tècnic o una tècnica, de fet, d’immigració nova i 
voldríem saber, ja que el març del 2016 es va aprovar una moció per tirar endavant un 
pla d’acollida, si aquesta serà una de les responsabilitats d’aquesta persona que 
ocupa, doncs, aquest càrrec de tècnica d’immigració. 

Llavors, també van sortir a premsa uns problemes que hi havia hagut de pagaments 
en el programa de control de colònies de gats. Llavors, estirant el fil, nosaltres tenim la 
sensació que no és un problema només econòmic, sinó que també pot ser que hi hagi 
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una intenció del Govern de despreocupar-se i de deixar aparcat aquest programa. 
Perquè hem sabut també, doncs, que reunions que es feien anualment s’han deixat de 
fer, que s’ha canviat la responsabilitat o s’ha tret la responsabilitat tècnica a la persona 
que ho havia portat durant molt temps. I, llavors, voldríem saber si realment, doncs, hi 
ha aquesta intenció d’aturar aquest programa o hi ha intenció de resoldre aquest tema 
econòmic i, per tant, tan aviat com sigui possible continuar amb aquest programa. 

Vostès saben que és un programa de control que sobretot el tema important és 
l’esterilització dels gats. Llavors, això, clar, el fet que un temps es deixi de fer, té unes 
conseqüències molt importants, perquè, evidentment, doncs, tira per terra la feina feta 
durant catorze anys crec que fa que dura aquest programa. 

Finalment, voldríem preguntar en quin punt està o en quin estat està el punt lila de 
Fires de Girona, que esperem que sigui una realitat aquest any. L’any passat podem 
dir que va ser una mica precari i, llavors, esperàvem que aquest any fos una cosa amb 
més cara i ulls. I hem vist com molts municipis petitíssims del nostre entorn, doncs, 
feien aquest esforç, i ens semblaria molt greu que Girona no pogués tenir un punt lila 
amb cara i ulls. Per tant, voldríem saber en quin punt està. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC-MES): Gràcies, alcaldessa. Dos precs. Un seria en 
relació amb les portes automàtiques del mercat del Lleó, que el Govern intentés 
buscar alguna solució perquè ha provocat diversos accidents amb gent gran que 
intentava passar per la porta i es veu que els sensors no estan ben graduats i es 
tanquen en el moment de passar. Jo vaig viure fa unes setmanes que a una dona em 
sembla que se li va trencar un fèmur al tancar la porta i va provocar que caigués i això. 
I em van comentar gent de parades d’allà que sovint passava. I sé que fa anys també 
havia passat, no sé si es va solucionar o no, però en ser inclinades en relació amb la 
perpendicularitat de la paret suposo que el sensor no llegeix bé el pas de les persones. 
No sé, tingueu-ne una mica de cura. 

Un segon prec seria en relació amb el Pla estratègic de turisme, que suposem que es 
pot aprovar per junta de Govern, però si fos el cas que fos així, demanaríem a veure si 
es pot aprovar per Ple per la importància i perquè els diferents grups puguem fer un 
debat aquí en el Ple. 

I després, dues preguntes: era saber si al dia d’avui està ocupada la plaça de cap 
d’àrea de Turisme i, en cas contrari, si es pensa cobrir i de quina manera. 

I una última pregunta, que és en relació amb l’informe de seguretat del viaducte que el 
senyor Ribas fa un parell d’anys va dir que es demanaria, i si es té i si ens el pot 
ensenyar o quina és la situació d’aquest informe. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC-MES): Sí, una única pregunta per al regidor Berloso, 
per si ens pot fer una valoració de la nova ordenança de serveis funeraris i si ha donat 
fruits en el sentit del que perseguia aquesta nova ordenança que era afavorir la 
competència a la ciutat i que provoqués una baixada de preus. Per tant, no sé en quin 
punt està la possible implantació d’una nova empresa d’aquests serveis funeraris. 

Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC-MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Molt curt, dues 
preguntes. Primer, m’agradaria saber, si us plau, com està l’expedient relacionat amb 
l’alberg de joventut, que em sembla recordar que era a finals de febrer, a 
començaments de març va finalitzar el contracte. I a veure en quins situació ens 
trobem. 

I la segona és també que m’agradaria conèixer una mica quines obres de manteniment 
i millora s’han fet a les escoles públiques gironines, perquè anant a visitar-ne algunes 
d’elles diuen que tenien encara deficiències, i no sé si estava previst o no fer-les. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Una pregunta per al 
senyor Ribas referent a la carpa, a la carpa del circ. Vostè ja ens va dir que 
l’Ajuntament no pagaria cap quantitat, ens agradaria, doncs, tenir-ne la certesa una 
altra vegada. 

I després, una pregunta que ens sembla encara més interessant és com es lliga 
aquesta carpa i les actuacions que hi faran amb, per exemple, el Canal de Salt i el 
Modern, que encara s’ha d’acabar. És a dir, què farem i on ho farem tot això? I si hi ha 
espai per a tantes infraestructures culturals. Potser vostè ara em dirà que la resposta 
és molt llarga i que m’ho dirà una altra estona.  

Una altra pregunta: voldríem saber a quina hora tanquen els lavabos públics de 
Girona. És a dir, ja sabem a quina hora tanquen; considerem que tanquen una miqueta 
aviat i que hi ha unes hores en què encara hi ha gent pel carrer que podrien utilitzar 
aquests serveis. I això ens lliga amb la pregunta que volíem fer, que abans el senyor 
Lluc Salellas n’ha parlat, és de la moció que es va aprovar que volia posar més 
lavabos públics a la ciutat de Girona, a veure com està, si han pensat quants en 
posaran, etcètera. 

Una altra pregunta que també teníem pensat fer l’ha fet la senyora Pèlach, que és 
sobre els gats i l’esterilització dels gats i els gossos. Ens agradaria saber si ha rebut, 
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doncs, queixes o adhesions a aquest projecte que hi hagi uns espais lliures de gossos 
a la ciutat. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, si de cas 
començaríem pel senyor Pujols. 

Sr. Josep Pujols Romeu (CiU): A veure, quant als barracons: més o menys entre 
públics de primària i de secundària no sé si ens n’anem cap a uns quaranta centres, 
en tenim tres que estiguin en barracons, no és el 30 per cent. Per tant, ja estem per 
sota el 30 per cent. Ara no et diré exactament si la xifra és aquesta, però per 
descomptat que no estem… 

D’aquests, tenim els barracons del Bosc de la Pabordia, que estan encantats on estan 
i no volen canviar-se de lloc, al contrari, diuen la distribució i l’entorn que estan que no 
els volen canviar. Si de cas, que els fem l’estructura igual que els barracons, però amb 
estructura sòlida, però ho tenen tot i no s’han queixat. Al contrari, diuen: «Si ens heu 
de fer anar a algun altre lloc, preferim quedar-nos al mateix lloc.» Però, bé, això no 
treu que si arriba el moment es farà el canvi. 

Balandrau: Balandrau s’està estudiant, perquè cada vegada hi ha menys mainada, que 
potser –encara s’ha de decidir del tot– que vagi a Taialà. Per tant, aquí ja traiem una 
altra preocupació. 

Ermessenda: Ermessenda és el que estem detallant.  

Primer de tot, és que aquí no ho he dit: tot això depèn d’Ensenyament, no depèn de 
l’Ajuntament. Perdoneu. Departament d’Enseyament. Clar, si tingués, suposo, algun 
diner més d’aquells que se’n van i no tornen potser sí que hi hauria menys barracons 
dels que hi ha actualment. Potser sí. 

Ermessenda: ja tenim ubicat el lloc, però Ensenyament encara no està fent la feina, 
suposo que per aquesta manca de diners que té actualment. 

Em sembla que per aquesta banda està entès. 

Llavors, escoles de millora: vaig comentar-ho… Ara no tinc exactament, però, a veure, 
hem fet el canvi de tots els sorrals, hem fet… Un dia et puc dir el llistat. Sí, perquè ho 
vàrem fer a nivell… I s’ha fet una prevenció de neteja de teulades, s’han detectat unes 
deficiències en quatre escoles, en concret que hi havia uns degoters i ara ja hi ha el 
projecte i s’executarà la millora. Bé, ja t’ho faré arribar, no hi ha cap problema de 
donar-ho perquè tenim el llistat fet. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyor Sastre… 
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Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Al senyor Quim 
Rodríguez, que preguntava pels sorolls de la Rubau, hi ha hagut converses amb 
l’alcalde de Sarrià referent a aquesta qüestió, i el que s’ha quedat és que d’entrada 
ens han de fer una petició formal conforme hi ha aquesta problemàtica. Una vegada es 
constati, que s’obri l’expedient i es comenci a treballar, s’ha de veure si realment 
aquest focus de sorolls és així i, a més a més, s’ha de fer conjuntament amb la 
Generalitat de Catalunya. Per tant, és cert que hi ha hagut converses, diguem-ne, més 
o menys informals, i ara mateix s’obrirà ja tot el procediment administratiu. 

Seguidament, la senyora Ester Costa, que em preguntava per aquests petits camins 
interiors que hi ha a les hortes: aquests camins estan fora del contracte de 
manteniment perquè estem parlant, bàsicament, d’aquests petits camins que són 
mitgers entre parcel·les, és a dir, són camins que bàsicament que fan servir els usuaris 
de les hortes, és a dir, els mateixos hortalans. Són camins que són bàsicament la 
majoria de propietat privada i en aquests casos abans d’actuar a nivell municipal s’han 
d’aclarir moltes coses: primer de tot, el tema de la propietat, és a dir, entrar 
l’Ajuntament a treballar en el que és propietat privada és quelcom que pot ser 
dificultós. (Veus de fons.) Sí, sí, aquí hi ha l’altra qüestió… (Veus de fons.) Però també 
s’ha de veure qui són els usuaris. Clar, si estiguéssim parlant d’uns camins que hi ha 
molt d’usuari, n’hauríem de parlar, però bàsicament ells mateixos són qui en fan ús. És 
a dir, no estem parlant d’uns llocs on hi ha molt i molt de pas continu. En tot cas, si es 
detecta que hi ha algun lloc que hi ha obstruccions…, s’ha d’anar mirant, però, en tot 
cas, ho repeteixo, són els camins que s’han anat obrint amb un pas a resultes que ells 
mateixos hi han anat passant. 

I què passa? Com que, evidentment, no hi ha ni barreres ni res, hi passa gent que no 
són usuaris de les hortes. En tot cas, si es detecta una problemàtica d’obstruccions de 
pas o de faltes de manteniment, també s’obre un procediment, evidentment. Però en 
aquest cas, ara mateix no són els principals. Sí que estan en contacte, però que 
aquests són caminets molt secundaris i d’un pas més que modest. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Sí, senyor 
Cristóbal Sánchez… 

Sr. Cristóbal Sánchez i Torreblanca (CiU): Al senyor Rodríguez també, que ha fet 
una pregunta sobre els habitatges de Joan Bosco: evidentment que jo em reuneixo –i 
vostè ho sap– molt sovint i amb tothom que m’ho demana. 

Precisament, el barri del Pont és dels que visito més sovint. Aquesta informació em va 
arribar a través seu que hi havia una problemàtica en aquests blocs. Vaig intentar 
reunir-me amb ells, però no ens en vam sortir. Per la qüestió que sigui, pel tema de 
representació, de buscar a veure la persona que realment, doncs, representa aquests 
blocs. Vam parlar amb l’associació de veïns i la veritat és que no hem aconseguit 
reunir-nos sobre aquest tema i en específic amb aquests habitatges. De totes 
maneres, no es preocupi que ja hi tornarem a insistir i tornarem a preguntar. Però la 
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veritat és que a mi no m’ha arribat cap demanda per part d’aquests veïns. Quan arribi, 
intentarem fer la reunió. 

Gràcies. 

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

Sra. Eva Palau i Gil (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Primer a la senyora 
Pujola: miri, senyora Pujola, miraré de ser clara i concisa en les respostes en això dels 
focs de Fires, perquè, a més, jo crec que el diàleg sempre és positiu i la crispació és 
negativa. 

Tant de bo l’any passat no haguéssim hagut d’anul·lar els focs de Fires ni el concert ni 
res. Tant de bo! Però ho vam haver de fer. I això vol dir que fa quasi un any –i per 
Fires farà un any– que aquest país, almenys des del punt de vista de bastanta gent, 
està vivint un moment excepcional diferent, diguem-ho així, d’acord? Per tant, la 
voluntat d’aquest Govern, la voluntat meva i del Govern, és no anul·lar absolutament 
re dintre de l’excepcionalitat que estem vivint en aquest país, però, evidentment, i 
esperem que no s’agreugi més aquesta excepcionalitat, doncs, prendrem les mesures 
que creguem oportunes en aquell moment i pels motius que s’agreugi. Però li dic que 
tant de bo –tant de bo– no hagués hagut d’anul·lar, aquest Govern, res l’any passat i 
tant de bo no hagi d’anul·lar res aquest any. 

Senyora Paneque, respecte al tema d’habitatge, dels ajuts que hi ha hagut, aquest 
acord entre Generalitat i Govern central, doncs, per fer una major aportació econòmica 
en aquest cas a la Generalitat i dintre de la Generalitat a cada zona territorial, estem 
en contacte amb l’Agència d’Habitatge tant des del punt de vista central de Barcelona 
com aquí a Girona concretament. L’objectiu d’aquest Govern és augmentar el parc 
d’habitatge i estem fent de veritat esforços per fer-ho. I estem veient…, les quantitats 
que ens pertoquin les agafarem totes i, evidentment, no deixarem res –res– al calaix, 
farem net i caixa d’això.  

Senyora Costa, els educadors del carrer, no li ho dic per quedar bé, eh?, però el que 
és tot l’expedient i informe està ja redactat, està pendent ja de l’últim pas per part dels 
serveis jurídics. Jo crec –crec, eh?–, que demà se signarà tot i s’aprovarà i, 
evidentment que posarem els educadors al carrer. I si no és demà, perquè pot ser per 
un tema personal meu i potser no podria ser demà, seria la setmana que ve, però està 
al caure. 

Senyora Pèlach, el tècnic…, bé, en aquest cas tècnica d’immigració que s’ha 
incorporat, evidentment, tindrà algunes tasques, l’objectiu clau és tot el tema de pla 
d’acollida d’aquests majors d’edat, però menors que tenim…, bé, tot el que contempla 
el pla d’acollida d’immigració. I és un dels objectius claus que haurà d’exercir dintre 
d’altres tasques. 
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I el punt lila, el punt lila aquest any hi serà. Ja s’ha parlat…, aquesta setmana hem 
començat a parlar amb Salut Acció per mirar com ho coordinem, quins dies hi seran, ja 
tenim persones pensant qui seran les persones que estaran allà atenent, doncs, les 
persones que s’hi adrecin –esperem que només sigui per informació que no sigui per 
demanar ajut.  

I també, ja que em surt aquest tema, el protocol sobre agressions sexistes als espais 
d’oci, avui he acabat de fer les petites aportacions i ens convocarem per aprovar-lo 
abans de Fires i posar-lo en marxa amb el punt lila. O sigui, el punt lila, si no hi ha re 
de nou, hi serà aquest any, perquè ja s’ha començat a parlar. 

I, senyor Albertí –i si no m’equivoco, ja és la darrera–, el conveni amb l’alberg de 
joventut: el conveni amb l’alberg de joventut per part nostra ja hem fet la redacció i la 
proposta, perquè hem fet alguns canvis, com és tenir més disponibilitat fixa de places 
per a serveis socials per si mai els necessitem. Està a la Generalitat, s’ho estan 
acabant de revisar. Tant de bo quan ens ho tornin i ens donin l’OK se signarà. Suposo 
que no tardaran a dir-nos… Però ja està…, ho tenen ells. Vull dir, a la que ells ens 
diguin OK, se signa. Crec que ja està tot. 

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

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. En resposta a la 
senyora Pujola sobre l’ampliació de l’horari de Girocleta, jo no sé vostè com s’ha 
assabentat si també ho ha fet com jo a través dels mitjans de comunicació, la premsa. 
No s’han dirigit a la regidoria. En el cas que ho haguessin fet, els haguéssim donat les 
explicacions que jo amb molt de gust els puc donar. 

Ja es va ampliar l’horari de Girocleta a través de les demandes fins a la una de la 
matinada. I ara ens demanen de les sis fins a les cinc. El problema és poder donar bé 
el servei i evitar el vandalisme que es produeix. M’explico: ara últimament algú es 
dedica a treure tots els llums dels para-xocs de la part del darrere, en alguna estació 
en concret. Això dificulta que les bicicletes estiguin en bones condicions per poder 
circular i es tracta d’això, de vandalisme. 

La nostra intenció, tant de bo que durant les vint-i-quatre hores les puguem tenir en 
marxa. I això en el moment en què ho puguem fer ho farem. Però hem de garantir que 
també la persona que té la previsió que agafarà una Girocleta per anar a treballar, 
doncs, mínimament poder garantir-li o, si no, que en un espai, que no poden ser més 
de cinc-cents metres, garantir-li. 

Sobre el tema del bus que comentava de campanya, em consta que va entrar un 
escrit, però ara no recordo jo la situació. Però sí recordo que va entrar un escrit. 

Senyor Manuel Martín, referent a les obres del pont del Dimoni, ho vaig anunciar la 
setmana passada, en vaig parlar amb els veïns i també ho he fet a través d’un 
comunicat de premsa perquè arribi a tot arreu. Avui si ha pogut passar per allà ja 
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haurà detectat moviment. De fet, també m’han passat unes fotos en les quals ja es 
comença a veure el material. Han treballat en el que és l’estructura, el (#04:09:42), i 
vostè coneix molt bé aquesta qüestió. Ara això comença a arribar, es muntarà amb 
una plataforma que hi ha al costat d’allà on anirà el pont. I hem de determinar…, el 
dimecres tinc reunió amb els veïns per veure com ho fem per afectar el mínim la 
circulació, cosa que tindrà afectacions importants, per tal de transportar una vegada 
hagin encaixat les peces amb una grua de grans dimensions, portar-la allà i començar 
ja a fer el muntatge, per la qual cosa ja es començarà a visualitzar.  

També haig de dir-li que hi ha hagut queixes. I jo ja entenc la gent, però també aprofito 
per comentar-ho: són obres que afecten la circulació i davant de tot prioritzem la 
seguretat de les persones, tant dels treballadors com de les persones que circulen. Per 
l’obra s’ha hagut de fer un forat i allò no té tanca de protecció i, per això hi ha els new 
jerseys que la protegeixen i no podem ampliar aquest carril de circulació. Em sap greu, 
però això durarà temps, fins que… O sigui, quan veiem la més mínima que ho podem 
fer amb garanties de seguretat, l’obrirem. 

Referent al tema de l’àrea verda, ja he anat anunciant també que cal un estudi en 
profunditat, que estem en procés d’encarregar aquest estudi per tal de detectar les 
afectacions. Ara ja ha arribat en un punt en el qual anar ampliant àrees verdes té una 
afectació molt important a determinats barris. I el que no volem fer és ofegar els altres 
barris perquè hi ha alguna ampliació. Per això s’està fent l’estudi per veure les 
afectacions. I crec que això demostra l’encert d’haver creat les àrees verdes, però hem 
de ser curosos i fer-ho de tal manera, que els residents a la ciutat es puguin beneficiar, 
si no, no tindria massa sentit. 

Referent al tema de Sant Joan Bosco és complementar una mica la informació que el 
regidor Cristóbal no li ha pogut donar, perquè és un tema més d’urbanisme i ell es va 
incorporar més tard, però vostè ja coneix perfectament, i per això li feia senyals que ja 
li contestaria jo. Ens trobem en el procés…, bé, de fet, ja s’ha acabat el procés de 
requeriments a les propietats per si havien de fer algun tipus d’al·legació. I ara ja 
començarem a tirar endavant el tema de les obres de forma subsidiària, però requereix 
uns terminis que és el que ara pràcticament ja està acabat. Però tindrem una reunió, 
una vegada ja tinguem tot això tindrem una reunió amb els veïns i els informarem, tal 
com vàrem fer aquella vegada. 

Referent al tema del parc de Domeny, senyora Paneque, que parlava del tema de la 
il·luminació, comentar-li que fa uns anys, quan pràcticament estava desert allò, es va 
decidir, per una qüestió d’estalvi econòmic, diguéssim, i també ecològic, per què no 
dir-ho?, que si no hi havia massa activitat, doncs, hi ha una sèrie de fanals i punts de 
llum que no estan funcionant. El que farem, bé, o analitzarem si hi ha aquesta 
demanda, que de la mateixa manera que ja es va fer fa qüestió d’un any i mig que es 
varen ampliar més sectors, ho anirem activant. De fet, cada vegada més comença a 
haver-hi més vida per allà i anirem… De fet, el muntatge ja hi és, és posar els fusibles 
perquè funcionin. 
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Senyor Granados, referent al tema del pati de l’Escola Eiximenis, la setmana passada 
vàrem tenir una reunió amb la direcció de l’escola i li vàrem comentar com estava la 
situació. Des del Departament d’Ensenyament ens varen demanar que poséssim una 
planxa de microforats per augmentar la seguretat amb una tanca que està feta a la 
part superior. Ens varen demanar tres pressupostos i potser és per la coincidència de 
l’estiu que no s’ha presentat ningú, per la qual cosa ha quedat deserta i això ara ens 
dona peu –i així se li va informar a la direcció de l’escola– que ja podem fer una 
adjudicació directa. Ja s’ha parlat amb una empresa i s’està treballant perquè en el 
menor temps possible es pugui obrir el pati. 

Senyor Salellas, referent al tema de la Creueta, també li vull recordar que és un cas 
semblant al tema de Sant Joan Bosco 38, també és una propietat privada, però en 
aquest cas li vull dir que també ho estem treballant conjuntament amb l’Ajuntament de 
Quart, que està allà mateix i que estem tenint aquestes reunions. I sembla ser que 
tenim una molt bona solució, una molt bona solució, però encara no li puc avançar 
aquesta informació perquè s’ha de concretar, no la tinc. Però estaria molt ben 
encaminat per donar..., sí, sí, s’han anat fent requeriments i aquesta gent han anat 
pagant sancions. Sembla ser que estaríem en el camí en què es podria trobar una 
solució. 

I senyor Poch, referent al tema del viaducte, comentar-li que hem tornat a demanar a 
Adif la situació de..., li hem tornat a demanar que ens facin un informe de com està 
aquesta estructura. Verbalment ens han dit que estan en bones condicions i ens han 
dit que ens donaran la resposta per escrit perquè també la..., que serà la mateixa, 
perquè també el ministeri també els ho ha demanat. Ho estan preparant i ens 
passaran el document. 

I senyora Maria Mercè Roca, referent al tema dels lavabos, s’està elaborant el plec per 
fer les reformes dels lavabos que tenim, en general, i s’està treballant en dos lavabos 
de forma més urgent, que un és el de la rambla d’aquí, la Rambla Llibertat i de Santa 
Eugènia. Hi han dues tècniques que estan treballant en aquest tema i la resta estem 
preparant aquest plec tècnic per elaborar-lo. És un tema que reconec que estem al 
darrere. 

Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (Ciu): Moltes gràcies, alcaldessa. La senyora Costa, 
respecte a la sala del consistori, bé, és una sala que pertany a l’Ajuntament i, per tant, 
la poden ocupar sempre que la reservin diferent àrees i, és clar, és molt difícil que 
aquesta sala..., dir que no l’ocupin per si hi ha alguna necessitat d’algun grup 
municipal, perquè és necessari dintre del consistori. Bé, tenim poques sales i totes les 
utilitzem i, per tant, és de molt difícil solució, saber quan vostès la necessiten. En tot 
cas, sempre la poden reservar els moments que pensin que la poden necessitar, 
aquesta sala. Vull dir, és que, clar, han d’entendre que és utilització de tot el consistori. 
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Respecte a la plaça del cap d’Àrea de Turisme, en tot cas, és impossible la plaça, en 
tot cas es deu referir al lloc de treball. I no és una selecció, sinó per provisió, i el 
senyor Quer està ocupant..., que està dintre de la seva àrea i del seu àmbit funcional, 
aquest lloc de treball. 

Moltes gràcies.  

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Senyor Martín, la 
primera pregunta no..., disculpi’m, però no l’he acabada d’escoltar bé tota, informar els 
veïns quan? 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Sobretot en qüestions de barri que puguin ser 
sensibles, i aquí parlo d’una qüestió subjectiva, també, doncs que sempre que es 
pugui s’informi els veïns o les associacions de veïns com a part interessada i deixo 
una certa arbitrarietat amb la decisió d’aquesta informació, òbviament. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Respecte a la zona verda de Sant Ponç, bé, Sant 
Ponç és un espai, un barri que s’hi està molt atent i sobretot amb la taula de neteja i de 
seguretat, vull dir, perquè pateixen la influència del Trueta i, a més a més, del GEiEG, i 
així i tot s’està mantenint, s’ha reforçat la neteja, s’ha reforçat allà dies de neteja, de 
vigilància de policia i tal. Aquella zona d’aquella és cert que existeix, però ara tenim 
previst..., vull dir com que allà hi han tot de plantes i arbres invasors, de plantes 
invasores, vull dir, fer una intervenció el més aviat possible per adequar correctament 
aquell espai. 

Llavors, la senyora Riera respecte a quan hi ha algun problema amb grups de vespa 
asiàtica. Nosaltres hem fet fer una especialització de la brigada de plagues i quan es 
requereix per algun tipus de..., bé, que n’hi ha algun d’aquests, llavors, hi acudeix la 
brigada nostra de plagues. 

Senyora Paneque, respecte a l’estat, diguem-ne, d’alguns jardins i de les herbes, les 
males herbes, etcètera. Jo l’he anat seguint pels tuits, generalment les fotos que vostè 
penja no responen al dia que les penja, sinó que de vegades és de dies abans i tal. 
Però, bé, en tot cas, la veritat és que tenim una crescuda d’herbes, això ja va sortir en 
el Ple anterior i ens hi hem d’acostumar, vull dir, com que no es poden aplicar 
productes químics, les contractes són les contractes que existeixen i, per tant, ens hi 
hem d’anar acostumant a conviure en llocs amb herbes. Llavors seria... Ah, no, i els 
contractes. Actualment..., mai havien estat tant controlats els nous contractes com 
estan actualment, per tant, ja li puc assegurar que està d’aquesta manera. 

Senyor Granados, respecte a Girona + Neta, el seu informador mai acaba d’informar 
del tot, nosaltres precisament... (Veus de fons.) Bé, jo li dic això, bé, sí, treballador... 
(Veus de fons.) Sí, sí, segurament. A vostè el diuen informar del que li informen. A 
Girona + Neta es va quedar respecte als GPS que es donava un termini de tres mesos 
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i acaba aquest mes de setembre, acaba el 30 de setembre, encara, que jo sàpiga, no 
hi som al 30 de setembre, i entretant el comitè d’empresa de Girona + Neta com 
nosaltres mateixos buscaríem alternatives a aquest GPS. Entretant també al mes 
d’agost s’han fet unes proves, diguem-ne, de col·locar el GPS al carro. Hi ha un 
document firmat entre Girona + Neta, nosaltres ajuntament com clients de Girona + 
Neta i el comitè d’empresa que es proveïen altre alternatives, si no podia ser portar 
aquest telèfon a sobre, sempre i quan tinguéssim la mateixa informació que ens 
donava portant el telèfon a sobre. I ara vosaltres em sembla que és demà o demà 
passat que teniu una reunió amb el comitè d’empresa, tractarem aquest tema i veurem 
vejam en què quedem. 

Senyor Salellas, això de les inicials, en tot cas, parlaré amb la policia, ara en aquest 
moment no li puc contestar. I ja l’informaré. 

Senyora Pèlach, respecte, diguem-ne, a si continuarem o no continuarem amb el 
programa dels gats i tot això. Evidentment hi estem continuant i s’hi està treballant i tot 
això. Va haver-hi un problema, és cert, de pagament a l’associació que porta i que se’n 
cuida de les cuidadores, valgui la redundància que tenim de colònies de gats, per una 
qüestió administrativa. Es va parlar amb ell i s’està acabant de solucionar aquest 
retard amb unes factures i s’està acabant de posar ordre també amb els cuidadors de 
gats. I, per tant, queda assegurada la continuació de l’esterilització i tal dels gats, dels 
gossos i de tot plegat. 

Senyor Terés, respecte a la nova ordenança dels serveis funeraris i tot això, jo ara en 
aquest moment no tinc l’estadística, sí que s’ha anat fent algun seguiment, jo no sé..., 
sé que alguna vegada que he parlat amb Mémora per demanar-los informació i així 
sempre acaben..., vull dir, algú que agafa aquest pack, diguem-ne, social, però acaba 
afegint-hi després pel seu compte complements de flors, de no sé què, no sé quants i 
evidentment se’ls dispara després amb els preus d’aquest afegit. Sí que hi ha l’altra 
empresa, encara que em sembla que està a urbanisme pendent d’un permís i que està 
interessada a instal·lar-se a la ciutat de Girona. 

Senyora Roca, això dels gats, doncs queda contestat. I ara ens quedaria això dels 
gossos. Sí, nosaltres amb aquesta decisió prova que hem pres de reservar uns espais 
només per a persones i no per a estada de gossos, doncs sí, hem tingut persones que 
no els ha agradat la decisió presa, però moltíssimes més i associacions que estan 
d’acord amb aquesta decisió presa i que ens hi donen tot el suport. I, per tant, estem 
tirant, diguem-ne, endavant i estem mesurant i valorant tota aquesta experiència i, en 
principi, així que tinguem ocasió de compensar els espais aquests que ja n’hi han que 
només estaran reservats per a persones perquè també puguin..., alternatius quant a 
superfície, estem estudiant tot un pla i també el posarem en pràctica. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Senyora Plana... 
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Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): En referència a la Fira de Girona, que no recordo qui 
ho ha preguntat, les obres estan anant al seu ritme, estan anant bé, el que passa que 
no està assegurat que estiguin per abans de la fira de mostres. Llavors, cada dimecres 
hi ha visita d’obres i segurament que es decidirà parar les obres fins que passi la Fira 
de Mostres i Fòrum Gastronòmic, que és a principis de novembre. Llavors la previsió 
serà de finalització a finals de novembre, principis de desembre, val? 

Les portes automàtiques del Mercat del Lleó. És veritat, regidor Poch, sí que és veritat 
que hi ha incidències i, per tant, les hem d’acabar de..., que crec que ja hi estan, eh?, 
en acabar de regular bé el sensor. 

El Pla estratègic de turisme, que també preguntava el regidor Poch. El Pla estratègic 
de turisme és un document que ha estat molt treballat, de forma conjunta i molt 
consensuada. En aquest pla hi han participat més de dues-centes persones entre els 
focus grups, entre les entrevistes a persones, diguéssim, molt seleccionades i també 
amb moltes enquestes fetes a peu de carrer. Llavors al ser un document ja tan 
consensuat el que farem serà el dimecres crec que he quedat amb vostès per explicar-
los aquest pla estratègic i el sector, hi han participat més de dues-centes persones, per 
tant, també se’ls explicarà al sector. 

Per acabar d’aprofundir amb el que ha preguntat i que li ha contestat la regidora 
Planas, si recordaran fa temps, en un altre cartipàs, hi havia dues àrees, la de 
Promoció Econòmica i la de Turisme. En el seu moment es van unir i, per tant, ara 
només hi ha un sol cap d’àrea. De resultes que al Centre Cultural de la Mercè hi 
faltava una persona que dirigís aquest equipament, el que vàrem fer va ser un 
encàrrec de funcions del que era la persona que era cap de Turisme i es va passar a 
director del Centre Cultural de la Mercè. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Només me’n queda 
una, ja han contestat la del viaducte. És un dilema, més enllà del format de la pròpia 
carta... Primer ratificar, és espai privat, activitat privada, l’Ajuntament de Girona, ni un 
cèntim d’euro, això és una activitat totalment privada. Però sí que és un dilema 
sobretot qui ha llegit..., i nosaltres hem tingut tots els regidors aquí, qui ha llegit tot el 
mapa cultural. A mi no em preocupa tant el debat Canal-Modern, perquè són ens 
públics i la programació la podem tindre nosaltres bastant controlada, a mi em 
preocupa altres espais com la Planeta o altres ens, bars que actualment estan fent un 
pas endavant per també tindre la possibilitat de fer música en viu o activitats. 

Evidentment Girona ha crescut, som 100.001 habitants, que vingui una entitat privada i 
s’instal·li és positiu, perquè és una altra oferta d’equipament cultural, però sí que és 
cert que això origina un debat de veure si podrà assumir-se o no podrà assumir-se 
l’activitat que desenvolupin. Sí que és cert que el que hem vist de la primera 
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programació d’aquest espai, és una programació amb un públic molt determinat i 
concret, per tant, això també sembla que no espatllarà (...), però sí que hi estem molt 
amatents perquè ens preocupa el tema. 

(Veus de fons.) 

No, no, no, el festival l’únic és..., el festival que fa aquesta entitat privada.  

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I per finalitzar, respecte al tema 
de la pancarta i dels llaços grocs a què s’ha referit la senyora Veray, jo entenc que per 
a persones que no creuen que la independència és la millor solució per resoldre els 
problemes que té aquest país, doncs el fet de trobar llaços grocs o pancartes 
demanant la llibertat de presos polítics, també segurament degut..., no, segurament, 
no, degut al relat incert de les persones que no creuen en la independència, poden 
sentir certa incomoditat perquè per culpa d’aquest relat incert que alguns dels seus 
grups s’han encarregat de defensar que és per defensar la independència de 
Catalunya, quan no és així, quan no és així, pot ser que alguns puguin sentir certa 
incomoditat, perquè hi han aquests missatges, però en realitat no és això. I en realitat 
el que s’està fent és demanar la llibertat d’unes persones honestes, que són preses i 
exiliats polítics i no s’està demanant amb el llaç groc la independència, sinó que s’està 
exigint la llibertat de persones honestes que s’han expressat... (veus de fons), que han 
expressat la seva llibertat ideològica i que estan a la presó o que estan exiliats. I 
aquest és el motiu tant de l’existència dels llaços grocs com també de l’existència de 
les pancartes que demanen concretament «llibertat presos polítics», o sigui, ho 
demana així. Llavors puc entendre la incomoditat perquè a vostès els enganyen i els 
diuen coses que no són, però quan una cosa..., quan es posen els diferents valors que 
es defensen en una balança i comproves que un és una ordenança i l’altre són els 
drets bàsics i els drets fonamentals i les llibertats individuals i col·lectives de les 
persones, li asseguro, senyora Veray, que tinc molt clar quina és la balança que pesa 
més. 

I, per tant, des d’aquest ajuntament seguirem defensant sempre des d’aquest govern 
que per sobre de tot, per sobre de tot, però de tot, ja els ho dic, no em tornin a dir que 
es pot estar incomplint una ordenança, és que per sobre de tot, també de la 
Constitució, també de la Constitució, per sobre de tot està la defensa de les llibertats 
individuals i col·lectives, perquè ho diu la pròpia Constitució que està per sobre de tot, 
els tractats internacionals..., doncs per sobre de tot hi ha la protecció dels drets 
fonamentals i la protecció de les llibertats individuals i col·lectives. I per això, per 
aquest motiu, vostè m’ha preguntat quin és el motiu, jo li dic que per aquest motiu crec 
que és lògic que... (Veus de fons.) Val, doncs jo li dic quin és el motiu pel qual aquesta 
pancarta ha de continuar allà, perquè mentre existeixin presos polítics, em sembla que 
les persones que creiem en la democràcia, i que les coses es resolen amb la 
democràcia, hem de defensar que aquells que ho han intentat fer així no es vegin 
oprimits amb presons o exilis. Mentre això continuï sent així, la pancarta continuarà 
estant allà. Moltes gràcies. 
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I em sembla que... (Veus de fons.) Ho hem de mirar, no estava al cas, no per res, 
perquè evidentment així a priori hi estic absolutament d’acord, però hem de mirar 
exactament quin ha sigut el protocol que s’ha anat seguint per tot arreu i si hem de fer 
una cosa més àmplia i veure totes les nomenclatures de..., o si realment és aquest. 
Per tant, m’agradaria parlar-ho tant amb arxiu com... I mirar-ho d’una forma amb una 
mirada més àmplia, si els sembla. Així a priori ja li diria i tant, però mirem-ho, si els 
sembla. 

Senyora Pujola... 

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Jo tinc dues preguntes que no se’ns han respost, 
la dels ajuts als llibres de text i el tema de la bandera el dia 11 de setembre. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Dels llibres de text, si hi ha 
aquest any alguna ajuda per als llibres de text... Crec que de moment no, no? (Veus 
de fons.) D’acord.  

I respecte al tema de les banderes, ja ho sap vostè, ja ho hem dit. Però, escolti, de la 
manera que vostè avui ha intervingut i també després ha fet les preguntes, no és que 
no es mereixi una resposta, perquè tothom se la mereix, la meva resposta és que ja 
l’havíem contestada públicament. 

Moltes gràcies. 

I dit això, quan són les deu i trenta-un 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.  
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