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SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE L’11 DE DESEMBRE DE 
2017. 
 

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

ASSISTENTS: 
ALCALDESSA-PRESIDENTA 
Sr. MARTA MADRENAS MIR (CiU) 
REGIDORS I REGIDORES 
Sr. EDUARD BERLOSO I FERRER (CiU) 
Sra. MARIA ÀNGELS PLANAS CROUS (CiU) 
Sra. GLÒRIA PLANA YANES (CiU) 
Sra. MARIA ISABEL MURADÀS VAZQUEZ (CiU) 
Sr. JOAN JOSEP ALCALÀ QUIÑONES (CiU) 
Sr. CARLES RIBAS GIRONÈS (CiU) 
Sr. CRISTOBAL SANCHEZ TORREBLANCA (CiU) 
Sr. NARCÍS SASTRE FULCARÀ (CiU) 
Sra. MARIA MERCÈ ROCA PERICH (ERC-MES) 
Sr. MIQUEL POCH CLARA (ERC-MES) 
Sr. PERE ALBERTI SERRA (ERC-MES) 
Sr. MARTÍ TERÉS 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) 
 

Ha excusat la seva absència la Sra. Eva Palau i Gil. 

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

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

1. ACTA 
Aprovació de l’acta del Ple ordinari de 24 d’octubre de 2017. 
 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 
 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
Donar compte dels decrets i sentències dictats. 
 
Expedient 2017018747. Sentència núm. 154, de 30 de juny de 2017. 
Expedient 2016010112. Sentència núm. 292, de 25 de setembre de 2017. 
Expedient 2017013634. Sentència núm. 212, de 19 d’octubre de 2017. 
Expedient 2016020890. Sentència núm. 6523, de 27 d’octubre de 2017. 
Expedient 2014000741. Sentència núm. 702, de 2 de novembre de 2017. 
Expedient 2013005310. Sentència núm. 808, de 3 de novembre de 2017. 
Expedient 2012005723. Sentència núm. 717, de 6 de novembre de 2017. 
 
Expedient 2014006854. Comunicació al Ple municipal del número de personal 
eventual. 
 
Expedient 2017042540. Decret de l’Alcaldia de data 9 de novembre de 2017 
relatiu a nomenament del senyor Oscar Aparicio Pedrosa, personal eventual, 
per ocupar el lloc de treball de Coordinador d’Igualtat, adscrit a l’àrea d’Alcaldia. 
 
Expedient 2017042339. Decret de l’Alcaldia de data 28 de novembre de 2017 
relatiu a modificació membres grup municipal d’ERC-MES a la Comissió 
Informativa d’Alcaldia. 
 
Expedient 2017042339. Modificació del Decret de l’alcaldia número 
2017022036 de delegació de competències genèriques i específiques a favor 
dels membres que integren la Junta de Govern Local. 

 
4. RATIFICACIONS 

Expedient 2017017257. Decret de l’alcaldia de data 24 de novembre de 2017 
relatiu a conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament 
de Girona per la gestió provisional de l’estació d’autobusos per part de 
l’Ajuntament de Girona. 

Comissió Informativa d’Alcaldia 

5. Expedient 2017042339. Modificació de l’Acord de Ple que aprova el 
nomenament dels representants municipals en les diferents institucions i 
organismes on és preceptiva la representació municipal. 
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Comissió Informativa Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i 
Cooperació 

6. Expedient 2017045666. Atorgament de mèrits i guardons amb motiu de la 
Diada de la Policia Municipal de Girona. 

Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior 

7. Expedient 2017044714. Aprovació de la rectificació de l’inventari general de 
béns i drets de 2016. 
 

8. Expedient 2017045691. Aprovar la denominació d’espai públic: Mirador de 
Lluís Maria de Puig i Olivé. 
 

9. Expedient 2014001622. Escissió parcial de la societat “CLECE, SA”, per 
segregació de la branca d’activitat que comprèn els serveis socials en el 
territori de Catalunya, per ser aportades a la societat beneficiària “ACCENT 
SOCIAL, SL”. 
 

10. Expedient 2017045948. Incoar expedient de revisió de la compareixença 
signada entre l’Ajuntament de Girona i els Senyors Francisco Torroella Prunell i 
Dolors Cornellà Sàbat. 
 

11. Expedient 2017012845. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit per 
actuacions urbanisme. 
 
 

12. PROPOSTES URGENTS 
 

MOCIONS 
13. Expedient 2017046909. Moció que presenta el grup municipal ERC – MES per 

reactivar el Consell de les Arts i de la Cultura de Girona. 

PART DE CONTROL 

DACIÓ DE COMPTE de les resolucions emeses per l’Alcaldia de la corporació, de 
conformitat amb el que disposa l’article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals, des de la resolució número 2017017739 a la número 
2017024202, des de 1 de novembre de 2017 fins a 30 de novembre de 2017. 

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 3 de novembre de 2017 (ordinària), 10 de novembre de 2017 
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(ordinària), 17 de novembre de 2017 (ordinària) i 24 de novembre de 2017 
(ordinària). 

14. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bona tarda, disculpin aquest 
petit retard. Donaríem inici al Ple ordinari del mes de desembre d’enguany. En primer 
lloc, bé, també fer una salutació especial a alguns alumnes de la Universitat de Girona 
i al seu professor, en Ricard Vilaragut, que ens ha vingut a veure i estem contents que 
la ciutadania i especialment els estudiants i els universitaris també ens vinguin a veure 
per comprendre una miqueta millor com se fa la presa de decisions importants de la 
ciutat en aquest cas. Per tant, benvinguts, la benvinguda a tothom. 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE 24 D’OCTUBRE DE 2017. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En primer lloc, el primer punt de 
l’ordre del dia seria l’aprovació de l’acta del darrer Ple, el Ple ordinari de 24 d’octubre 
de 2017. No hem rebut rectificacions, per tant, si ningú té res a dir, el podríem 
considerar aprovat. Sí? Aprovat per unanimitat.  

 

VOTACIÓ 
S’aprova, per unanimitat, l’acta de la sessió del Ple ordinari de 24 d’octubre de 2017. 
 

 

2. INFORMES DE PRESIDÈNCIA 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): En segon lloc vindrien els 
informes de Presidència. Per una banda, saben que tenim aquí sempre el costum de 
fer una breu valoració de l’informe socioeconòmic, però especialment en el que fa 
referència al mercat d’ocupació de la ciutat de Girona. Enguany, en finalitzar el mes de 
novembre de 2017, les persones que constaven aturades com a registrades a l’atur a 
Girona eren de 5.210 persones. Això suposa un reduït però augment respecte al mes 
d’octubre, tot i que suposa una disminució interanual, per tant, quant a la tendència és 
de reducció interanual d’un 6 i mig per cent de l’atur respecte a les persones aturades 
el mateix mes de 2016. Aquesta reducció és, tant percentualment com en nombres 
absoluts, la menor dels darrers tres anys i el nombre de registrats de l’atur en un mes 
de novembre d’aquest 2017 és el més baix dels últims vuit anys. Per tant, continuem 
amb aquesta tendència positiva de reducció de l’atur, especialment perquè es fa la 
comparativa interanual. En global ja portem quaranta-vuit mesos consecutius en què 
es produeix reducció interanual de l’atur registrat a la ciutat. 

Destacar, ho dic perquè ja som a final d’any també, que respecte al sexe de les 
persones aturades, doncs és, no significativament, però una mica superior el nombre 
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de dones, el percentatge si de cas seria un 53 per cent en front un 46 d’homes. Per 
tant, cal treballar també millor l’ocupació en clau femenina. 

Quant a edats, tot i que el grup menor d’aturats per sector d’edat és el de menor de 
vint anys, és lògic per altra banda perquè evidentment no és tota una desena la que es 
comptabilitza i, per tant, estem parlant de 150 persones aturades menors de vint anys. 
I de vint a vint-i-nou anys, 792 persones, la qual cosa suposa un 15 per cent del 
col·lectiu que podíem entendre com a joves. 

Respecte a la durada de la demanda, la durada del temps que s’està inscrit o que es 
consta inscrit com a registrat de demandant d’atur, és prou bona notícia que més de la 
meitat fa menys de sis mesos que hi són registrats, això és bo, perquè mica en mica, 
molt mica en mica, es va reduint el nombre d’aturats de llarga durada. Realment és 
una millora, però molt sensible. Hem de seguir treballant en aquesta direcció. 

I finalment saben que de contractació normalment no m’hi refereixo perquè pot ser 
dades una mica enganyoses, en canvi, sí que és important referir-nos a les persones 
que consten afiliades a la Seguretat Social, perquè així es pot fer la fotografia en un 
moment concret de quantes persones estan treballant. I en aquest sentit, saben 
sempre que anem un mes enrere també, les dades les tenim no tan actualitzades. En 
aquest sentit, l’octubre de 2017, les persones que estaven afiliades eren 71.619, que 
és un 0,63 menys que la del mes de setembre, que saben vostès que agost-setembre 
són mesos bons quant a l’ocupabilitat i a les persones afiliades, però quan mirem les 
xifres interanuals, que són les que ens interessen per percebre les tendències, és un 
3,15 superior a l’octubre de 2016, per tant, aquest octubre 2017 hi ha un 3,15 per cent 
més de persones afiliades a la Seguretat Social, per tant, de persones que tenen un 
lloc de treball. 

I quant a l’informe del projecte ferroviari, crec que ja estan al cas de tot, es va seguint 
el cronograma quant a les obres de finalització de davant del Parc Central, anem dient 
que calculem que aquest primer trimestre finalitzin, ara s’estarà iniciant el 
desballestament de la marquesina que està davant de la plaça Espanya. Però l’únic 
que potser seria important destacar és que la setmana passada va haver-hi aquella 
trobada de la ciutadania, en què vam convocar la ciutadania que tenia interès en quin 
projecte podria ser el que s’esdevingués millor per fer la reposició de la plaça Espanya. 
Va ser, bé, una trobada en què vam anar-hi diferents regidors, evidentment el 
responsable del projecte ferroviari i també el d’Urbanisme i també el de Sostenibilitat, 
si no recordo malament. I que vam explicar a la ciutadania quatre propostes diferents i 
vam anar especificant de cadascuna de les propostes quins pros i quins contres 
tècnics, purament amb criteris tècnics, tenia cadascuna d’aquestes propostes perquè 
la ciutadania també pogués expressar què li semblaven aquests projectes i així es va 
fer. 

El que també es va indicar i és el que volia aprofitar per dir-los a tothom i per anar-ho 
recordant públicament, és que aquests projectes i com va esdevenir aquella sessió 
està ja tot penjat, tal com ens vam comprometre que vam dir que aquest dilluns ja 
estaria penjat a la web de l’Ajuntament, ja està tot penjat, per tant, tothom pot 
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consultar-ho i pot consultar també el powerpoint dient els punts forts i els punts febles 
de cadascuna de les propostes, etcètera, i les quatre propostes. I properament, si no 
és demà, serà demà passat, s’obriran unes finestretes en què la ciutadania podrà 
expressar també o dubtes o reflexions o que cregui pertinent per nosaltres també 
poder nodrir de més informació, d’informació directa de la ciutadania, tant veïns com 
no, perquè és evident que són importants, molts importants, les opinions dels veïns, 
però això és també tema de ciutat, i per tal que així quan tinguem tota la informació el 
responsable del projecte ferroviari que passat Reis té una reunió, precisament ja 
concertada amb els responsables d’Adif, puguem començar a concretar en què ha de 
consistir aquesta reposició i fins a quin punt se n’han de fer càrrec ells. I, per tant, és 
un tema que hem de començar a treballar més intensament. 

Això seria el resum del meu informe i el que sí que lamento és que he oblidat 
d’excusar, tot i que tots ho sabem, però cal que excusi la regidora Eva Palau, que tots 
ja saben que per qüestions de salut no pot ser aquí. Esperem que es recuperi ben 
aviat i que pel proper, l’extraordinari no ho crec, de pressupostos, però per al proper 
Ple ordinari ja la puguem tenir aquí un altre cop entre nosaltres. 

Per tant, si els sembla, aquí ho deixaríem. 

3. DECRETS I ACORDS A DONAR COMPTE AL PLE 
 

* Sentència núm. 154, de 30 de juny de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 98/2017 
B, interposat contra el Decret d'Alcaldia de data 11 d'abril de 2017, pel que es van 
desestimar els recursos de reposició interposats per l'actora contra els Decrets 
d'Alcaldia de 31 de gener de 2017 i 13 de febrer de 2017, desestimatoris de la 
sol·licitud de devolució del 50% de l'import pagat en concepte d'IVTM de l'exercici 
2016 i la bonificació per a l'any 2017 dels vehicles ressenyats. 

* Sentència núm. 292, de 25 de setembre de 2017, del Jutjat Penal núm. 4 de 
Girona, dictada en el procediment abreujat núm. 207/2016, en virtut de la qual es 
condemna a l'acusat com autor criminalment responsable d'un delicte de negativa 
a sotmetre's a proves de detecció de la taxa d'alcoholèmia, previst i penat en 
l'article 383 del Codi Penal, a la pena de vuit mesos de presó i privació del dret a 
conduir vehicles a motor i ciclomotors pel temps de dos anys; i d'un delicte de 
conducció sota la influència de begudes alcohòliques, previst i penat en l'article 
379.2 del Codi Penal, a la pena de multa de vuit mesos, amb una quota diària de 
5 euros; així mateix se li imposen les costes del procés i l'abonament, en 
concepte de responsabilitat civil, a l'Ajuntament de Girona, de la quantitat de 
382,36 euros. 

* Sentència núm. 212, de 19 d'octubre de 2017, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Girona, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
31/2017, interposat contra el Decret de l'Alcaldia-Presidència de data 9 de 
novembre de 2016, pel que es va inadmetre a tràmit el recurs de reposició 
interposat pel recurrent contra l'anterior Decret d'Alcaldia de 25 de març de 2014, 
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sobre imposició d'una sanció en l'expedient 1107987, per import de 200 euros, 
per no identificar el titular del vehicle al conductor responsable de la infracció. 

* Sentència núm. 6523, de 27 d'octubre de 2017, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala Social, que desestima el recurs de suplicació núm. 
4627/2017, interposat contra la sentència de 6 de març de 2017, dictada pel 
Jutjat Social núm. 3 de Girona, en el procediment de reconeixement de dret i 
reclamació de quantitat núm. 194/2016, en virtut de la qual es va desestimar la 
demanda interposada per un treballador municipal contra l'Ajuntament de Girona. 
 

* Sentència núm. 702, de 2 de novembre de 2017, del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, que 
desestima el recurs d'apel·lació núm. 221/2015, interposat contra la sentència de 
18 de març de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Girona, que va desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 442/13, 
interposat contra la denegació d'una llicència municipal per desenvolupar una 
activitat de bingo. 

* Sentència núm. 808, de 3 de novembre de 2017, del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Cinquena, que estima el 
recurs d'apel·lació núm. 573/2014, interposat per l'Ajuntament de Girona contra la 
sentència de 17 de setembre de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Girona, que va estimar parcialment el recurs contenciós administratiu 
núm. 95/13, interposat per un grup municipal, contra l'acord d'aprovació del 
sistema de gestió i condicions per a la cessió gratuïta d'instal·lació de parades 
per a la venda de begudes i entrepans durant les Fires i Festes de Sant Narcís 
2012 a entitats de la ciutat. 
 

* Sentència núm. 717, de 6 de novembre de 2017, dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós Administratiu, Secció Tercera, en 
virtut de la que estimant en part el recurs d'apel·lació núm. 226/2015, es confirma 
la sentència de 12 de febrer de 2015, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Girona, que va desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 95/2012, 
interposat per la societat recurrent contra el Decret d'Alcaldia de 9 de gener de 
2012, pel que se la va requerir per tal de procedir al condicionament d'un solar 
cèntric de la ciutat en no mantenir les degudes condicions de seguretat tot 
indicant-se la forma tècnica de dur a terme les obres amb advertiment d'execució 
subsidiària. La sentència estima parcialment el recurs d'apel·lació únicament en 
quan a l'apartat de la sentència d'instància que reconeix les costes en favor de la 
codemandada, disposant-se que el beneficiari de les costes és únicament 
l'Ajuntament de Girona. 
 

Comunicació al Ple municipal del número de personal eventual. 

Traslladar a la Secretaria General de la Corporació als efectes d'informació al Ple 
Municipal que el número de llocs de treball reservat al personal eventual és de 18. 
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Decret de l'Alcaldia de data 9 de novembre de 2017 relatiu a nomenament del 
senyor Oscar Aparicio Pedrosa, personal eventual, per ocupar el lloc de treball 
de Coordinador d'Igualtat, adscrit a l'àrea d'Alcaldia. 

Nomenar el senyor Oscar Aparicio Pedrosa, amb NIF 40525130G, per ocupar el lloc 
de treball de Coordinador d'Igualtat, adscrit a l'Àrea d'Alcaldia, assimilable al grup A1, 
amb un nivell de CD 28 i amb la consideració de personal eventual de confiança i 
assessorament especial, amb efectes del dia 3 de novembre de 2017, d'acord amb el 
que disposen els articles 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, l'article 53.1.i) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 9 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

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

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 DOGC, i es publicarà en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Girona. 

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

Decret de l'Alcaldia de data 28 de novembre de 2017 relatiu a modificació 
membres grup municipal d'ERC-MES a la Comissió Informativa d'Alcaldia. 

Primer.- MODIFICAR els membres del grup municipal d'ERC-MES que composen la 
Comissió Informativa d'Alcaldia en el sentit de nomenar com a membres titular i 
suplent els que seguidament es relacionen: 

COMISSIÓ INFORMATIVA ALCALDIA 

Titular: Maria Mercè Roca Perich Suplent: Martí Terés Bonet 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució als regidors interessats. 

Tercer.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que celebri. 

Modificació del Decret d’Alcaldia número 2017022036 de delegació de 
competències genèriques i específiques a favor dels membres que integren la 
Junta de Govern Local.  

Primer.- MODIFICAR el punt tercer de la part dispositiva del Decret número 
2017022036 incorporant a les facultats delegades les següents: 
 
ÀREA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

- Requeriments d'embargament de sous als treballadors municipals. 
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ÀREA 
Alcaldia 

REGIDORA 
Sra. Eva Palau Gil  

ASSUMPTE 
Igualtat, Drets Socials i Habitatge 
- Vistiplau de certificats en matèries relacionades amb l'àrea. 
 

Segon.- Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, als efectes de que 
manifestin la seva acceptació. 
 
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que tingui 
lloc, i publicar el seu text en el BOP, en compliment del que disposa l'article 44.2 del 
ROF.  
 
Quart.- DIFONDRE el contingut d'aquesta resolució, de conformitat amb el principi de 
transparència, en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i ss. de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
informació i Bon Govern, i 8 i ss. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I aniríem ja a decrets i acords a 
donar compte al Ple, que saben vostès que aquesta tasca de fiscalització de la feina 
del Govern la poden fer després al final amb els precs i les preguntes. 

 
4. RATIFICACIONS 

Decret de l'Alcaldia de data 24 de novembre de 2017 relatiu a conveni entre el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i l'Ajuntament de Girona per la gestió 
provisional de l'estació d'autobusos per part de l'Ajuntament de Girona. 

En data 24 de desembre de 1984 el conseller Política Territorial i Obres Públiques va 
resoldre adjudicar a l'Ajuntament de Girona la concessió per a l'explotació de l'estació 
d'autobusos de Girona. 

Un cop construïda per ADIF-Alta Velocidad la nova Estació ferroviària d'alta velocitat 
de Girona, integrada a la línia d'Alta Velocitat Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera 
Francesa, determinats espais de la planta -1 d'aquest recinte amb una superfície 
aproximada de 14.657 m2 van restar a disposició de la Generalitat de Catalunya, la 
qual ha executat les obres de la nova estació d'autobusos interurbans de Girona. 

Vista la modificació substancial de l'objecte del contracte que regeix l'explotació de 
l'estació d'autobusos, escau, d'una banda, resoldre de mutu acord el contracte de 
concessió administrativa que ha regit fins a dia d'avui l'explotació del servei, i, d'altra, 
fixar el règim de gestió i explotació d'aquesta nova estació d'autobusos de Girona en el 
període de transició cap a un nou model de gestió. 
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Mitjançant acord de Ple de data 8 de maig de 2017 es va adoptar els següents acords: 

"Primer. Atorgar conformitat, de mutu acord amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la resolució del 
contracte de concessió de servei per a l'explotació del servei públic de l'estació 
d'autobusos de Girona, adjudicat a l'Ajuntament de Girona en data 24 de desembre de 
1984. 

Segon. Aprovar un conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona relatiu a l'establiment de les 
actuacions d'ambdues parts per garantir la continuïtat del servei de l'estació 
d'autobusos de Girona de forma transitòria fins a l'assumpció de la gestió del servei de 
manera directa pel Departament de Territori i Sostenibilitat, o bé fins a l'adjudicació del 
corresponent contracte, termini que no excedirà del 31 de desembre de 2018. 

Tercer. Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i a totes les Àrees de l'Ajuntament de Girona, per al seu 
coneixement i efectes." 

Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya no 
va subscriure el conveni aprovat per l'Ajuntament de Girona mitjançant acord de Ple de 
data 8 de maig de 2017, i que, per tant, aquest conveni no s'ha perfeccionat mai per 
manca de consentiment, perdent tota possibilitat de generar efectes jurídics. 

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha comunicat a l'Ajuntament la seva 
voluntat d'avançar la data de resolució del contracte, per tal que finalitzi la prestació 
del servei per part de l'Ajuntament de Girona el dia 31 de desembre de 2017. 

D'acord amb l'art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, pel 
qual s'atorga competència a l'Alcalde per a adoptar acords que són competència del 
Ple, en casos d'urgència, donant compte al Ple a la primera sessió que celebri per a la 
seva ratificació. 

Atès que, de conformitat amb l'Ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública 
1102/2017, de 16 de novembre, sobre operacions comptables de tancament de 
l'exercici pressupostari de 2017, aplicable tant als ens integrants del sector públic 
dependents de la Generalitat de Catalunya com dels seus propis Departaments (art. 
1), a partir del dia 1 de desembre no podran adquirir nous compromisos de despesa, 
resulta necessari, i per tal que la el Departament de Territori i Sostenibilitat pugui 
assumir les despeses derivades del conveni, la seva prèvia aprovació i signatura. 

Primer.- DEIXAR sense efecte el conveni aprovat en data 8 de maig de 2017 pel Ple 
de l'Ajuntament de Girona, i atorgar conformitat, de mutu acord amb el Departament 
de Territori i Sostenibilitat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la 
resolució del contracte de concessió de servei per a l'explotació del servei públic de 
l'estació d'autobusos de Girona, en data 31 de desembre de 2017. 
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Segon.- Aprovar el nou el conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Girona relatiu a l'establiment de les 
actuacions d'ambdues parts per garantir la continuïtat del servei de l'estació 
d'autobusos de Girona de forma transitòria fins a l'assumpció de la gestió del servei de 
manera directa pel Departament de Territori i Sostenibilitat, o bé fins a l'adjudicació del 
corresponent contracte, termini que no excedirà del 31 de desembre de 2017. El 
conveni s'annexa, i inclou les modificacions derivades del canvi de data ressenyat en 
la part expositiva. 

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya i a totes les Àrees de l'Ajuntament de Girona, per al seu 
coneixement i efectes. 

Quart.- Donar compte al Ple d'aquest acord a la primera sessió que celebri, per a la 
seva ratificació. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem ja al punt número 4 
de l’ordre del dia, que només portem una ratificació al Ple, en aquest cas d’un decret 
d’alcaldia que el tinent d’alcalde d’Urbanisme, en Joan Alcalà ens en farà cinc cèntims. 
Senyor Alcalà té la paraula.  

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, bona tarda. Vist que el Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha comunicat a l’Ajuntament la seva voluntat d’avançar la data 
de resolució del contracte que varen passar per Ple el 8 de maig, avui el que portem 
aquí és la ratificació perquè a partir del 31 de desembre de 2017 la gestió la deixaríem 
de portar com a Ajuntament de Girona i seria la Generalitat la que la porti. I portem 
aquí aquesta ratificació. 

Ho vaig explicar a comissions informatives, si tenen algun dubte sobre això, 
l’explicaria. 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC-CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Tal i com ha dit 
el regidor, el passat Ple de maig aprovem el conveni per garantir la continuïtat del 
servei de l’estació d’autobusos de forma transitòria fins que la Generalitat assumeixi el 
servei de manera directa o fins que l’adjudicació del corresponent contracte es dugui a 
terme. El termini, en qualsevol cas, no excedirà del 31 de desembre de 2018, segons 
la normativa aplicable en matèria de contractes del sector públic. Lamentem conèixer 
que a data d’avui no s’ha signat l’anomenat conveni amb les implicacions que té en les 
planificacions de l’Ajuntament. No obstant, estem convençuts que aquest requeriment 
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on s’avança la finalització al 31 de desembre beneficia a totes les parts implicades. La 
Generalitat, per una banda, assumeix el servei com a part de les seves competències, 
l’Ajuntament per una altra banda cedeix el servei subrogant el personal actual en les 
mateixes condicions laborals que fins ara, fet que com a socialista sempre ens 
preocuparà. Per aquestes raons hi votarem a favor. 
Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Simplement anunciar la nostra 
abstenció, en aquest cas perquè si bé és cert que la cessió, diguéssim, és un element 
purament, diguéssim, lògic, entenem, d’una qüestió de competències de la Generalitat, 
també és cert que fins ara això estava gestionat directament per l’Ajuntament de 
Girona i el fet que es fes aquesta cessió d’alguna manera no garanteix, obre la porta a 
l’externalització i, per tant, no ens garanteix que això continuï estant gestionat des de 
lo públic. I, per tant, nosaltres com que no podem compartir, diguéssim, aquest obrir la 
porta cap a l’externalització, que és com ara mateix estem gestionant des de la 
Generalitat la majoria d’estacions d’autobusos, doncs el que farem és abstenir-nos. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. Si no hi ha cap 
més intervenció passaríem a la votació de la proposta o a la ratificació d’aquest decret. 

Vots a favor de la ratificació? 
Moltes gràcies. 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): Es ratifica, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou 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, el Decret d’Alcaldia i l’aprovació 
del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i la Generalitat i l’Ajuntament de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la ratificació del Decret de l’Alcaldia 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, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca i Narcís Sastre 
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Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet 
Grup Municipal PSC-CP: senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   Riera 
Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Abstenció: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 

 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ALCALDIA 

5. Modificació de l'Acord de Ple que aprova el nomenament dels representants 
municipals en les diferents institucions i organismes on és preceptiva la 
representació municipal. 

Primer.- Atès que el Ple, en sessió del dia 13 de novembre de 2017, va adoptar l'acord 
de nomenament dels representants municipals en les diferents institucions i 
organismes públics on és preceptiva la representació municipal. 

Segon.- Atès que s'han detectat alguns errors materials i d'omissió en l'esmentat 
acord. 

FONAMENT JURÍDIC 

Primer.- L'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
estableix que s'adoptaran pel Ple de la corporació els acords corresponents al 
nomenament de representants de la Corporació en les diferents àrees, entitats, 
institucions i organismes en els quals es requereix la presència corporativa. 

Segon.- Vist allò que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques en relació a la 
rectificació d'errors materials. 

Primer.- MODIFICAR l'acord plenari de data 13 de novembre de 2017, de 
nomenament dels representants de la Corporació en les diferents institucions i 
organismes públics on és preceptiva la representació municipal en el següent sentit: 

1. Esmenar l'error material del punt primer de la part dispositiva en el sentit que, on 
diu "l'acord plenari de 25 de febrer de 2016" ha de dir "l'acord plenari de 23 de març 
de 2016". 
2. Modificar, en el sentit d'afegir, en el punt primer de la part dispositiva les següents 
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entitats, institucions i organismes públics on es requereix la presència dels membres 
corporatius: 
 
6. ÒRGANS COMPLEMENTARIS (...) 
 
6.21 Consell Municipals de la Formació Professional i Ocupacional de Girona. 
Presidenta: Marta Madrenas i Mir. 
Regidories d'Educació i Ocupació: Isabel Muradàs i Vázquez i Glòria Plana Yanes. 
1. Joaquim Rodríguez i Vidal. 
2. Pere Albertí i Serra. 
3. Toni Granados i Aguilera. 
4. Manuel Vázquez Rodríguez. 
5. Concepció Veray i Cama. 
 
7. REPRESENTACIÓ EN CONSELLS ESCOLARS (...) 
 
7.4 Escoles bressol municipals. 
EB La Devesa: Regidora d'Educació: Isabel Muradàs i Vàzquez. 
8. ALTRES REPRESENTACIONS (...) 
 
8.19 Consell Territorial Consultiu i de Coordinació de la Salut Pública de Girona: 
Eva Palau i Gil. 
 
Segon.- Notificar el present acord als regidors designats així com les entitats, 
institucions i organismes afectats. 
 
Tercer.- Difondre el contingut d'aquest acord, de conformitat amb el principi de 
transparència en la seu electrònica municipal, en compliment del que disposen els 
articles 5 i ss. de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la 
informació i Bon Govern, i 8 i ss. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
Transparència , Accés a la informació i Bon Govern de Catalunya. 
Quart.- PUBLICAR la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
en el Taulell d'Anuncis de la Corporació. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a donar compliment 
al cinquè punt de l’ordre del dia, en aquest cas, de la Comissió Informativa d’Alcaldia. 
El senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies, senyor secretari. 
Bé, ja saben en què consisteix aquesta proposta de modificació d’acord. s’havien de 
fer unes petites esmenes perquè hi van haver alguns petits errors, en algun cas, o 
oblits en d’altres a conseqüència del canvi de cartipàs recent que acabem d’efectuar. 
No sé si cal que es voti o si algú vol fer alguna intervenció? Sí, senyora Pèlach. 
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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. Laia Pèlach Saget (CUP-Crida per Girona): Només anunciar la nostra abstenció 
en coherència al que vam votar al Ple de novembre. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, d’acord. Disculpin que he 
oblidat que ella intervenia abans. La senyora Paneque... 
 
Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC-CP): Sí, moltes gràcies. Crec que no importarà. 
Simplement és un prec o una pregunta. En el seu moment en el cartipàs vam traslladar 
una sèrie d’òrgans que no enteníem si havia d’anar al cartipàs, com l’Observatori, per 
exemple, de la dona als mitjans de comunicació, la Xarxa de ciutats LGTBI, si realment 
ha d’anar-hi o no, vaja, perquè n’estiguin al dia els regidors que ara tenen aquesta 
responsabilitat. Perquè en aquests mesos hi ha hagut algunes reunions on 
l’Ajuntament de Girona hi ha faltat i realment el dubte és si hauria d’estar o no en el 
cartipàs o s’ha de notificar d’alguna manera a aquests organismes perquè puguin 
produir aquest canvi de persones. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Sí. Efectivament estem acabant 
d’esmenar algun altre aspecte que també calia fer aquesta modificació. El que és cert 
és que també pot ser que s’hagi fallat en alguna reunió al tenir la regidora de baixa de 
serveis a les persones, etcètera, i per tant, hi ha alguns organismes que també ha 
sigut així. Per tant, els que calgui fer-ho, passar pel Ple, es passarà al de gener i els 
que no calgui ja es farà la modificació així i, per tant, ja no serà necessari. Gràcies per 
recordar-nos-ho. Sí, senyora Roca... 
 
Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC-MES): Sí, moltes gràcies. Nosaltres també ens 
abstindrem en coherència amb el nostre vot anterior. Gràcies. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa - presidenta): Doncs moltes gràcies. Així sí, 
passaríem a la votació, si els sembla pertinent. 
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 
nou 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, la modificació de l’acord 
plenari de data 13 de novembre de 2017. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 



16 
 

 
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, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
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. 
 

 

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

6. Atorgament de mèrits i guardons amb motiu de la Diada de la Policia 
Municipal de Girona. 

Vistes les instàncies adreçades a l'Alcaldia-Presidència d'aquest Ajuntament pels 
ciutadans i ciutadanes de Girona manifestant el seu agraïment i/o felicitació per 
l'actuació del personal de la Policia Municipal, i vistos així mateix els comunicats 
interns emesos pels comandaments de les diferents seccions del servei de seguretat 
relatius a l'actitud i especial dedicació del personal de la unitat en el compliment de les 
seves obligacions i càrrecs. 

Atès el contingut de l'acta aixecada amb motiu de la reunió de la Comissió de 
Guardons, celebrada el dia 22 de novembre de 2017, sota la presidència de 
l'Alcaldessa, la senyora Marta Madrenas i Mir. 

D'acord amb el que disposa l'article 10.4 del Reglament de Guardons i Mèrits de la 
Policia Municipal, aprovat pel Ple de la Corporació en sessió de data 14 de desembre 
de 2015. 

Atorgar els guardons que es relacionen a continuació, i procedir al seu lliurament el dia 
23 de gener de 2018, amb motiu de la celebració de la Diada de la Policia Municipal, 
l'acte central de la qual tindrà lloc a les 12:00 hores, al Teatre Municipal. 
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Primer.- Atorgar, d'acord amb el disposa l'article 6 del Reglament de Guardons i Mèrits 
de la Policia Municipal, la Creu al Mèrit Professional, categoria d'argent: 

- A l'agent amb TIP 10118, per la seva actuació meritòria quan va realitzar una 
intervenció a la plaça Calvet i Rubalcaba amb una persona que s'afogava. 
 
- A la senyora Rocío Reyes Román i al senyor Juan Carlos Londoño Torres, 
treballadors del centre sanitari MIFAS del carrer Empúries de Girona, per la seva 
actuació meritòria durant un incendi en el centre de treball, quan la seva ràpida 
intervenció va evitar que el foc s'estengués per l'edifici. 
 
- A l'agent amb TIP 10132 per la seva actuació meritòria al carrer Antoni Gaudí de 
Girona, quan va rescatar a una persona atrapada en un vehicle a conseqüència de 
les fortes pluges que s'havien produït aquell dia, i que va deixar atrapada a aquesta 
persona a l'interior del turisme. 
 
Segon.-  Atorgar, d'acord amb el disposa l'article 8 del Reglament de Guardons i Mèrits 
de la Policia Municipal, els diplomes que tot seguit es detallen, com a reconeixement 
per haver contribuït d'una manera notòria en el seu suport a la Policia Municipal i/o per 
premiar aquelles actuacions quotidianes, que per circumstàncies, s'han situat en un 
pla superior a les desenvolupades dins del nivell normal en el compliment del servei. 
 
- Al caporal amb TIP 11135, per la implementació, gestió i seguiment del dispositiu 
que va portar a la detenció de dues persones per robatoris en parquímetres i a 
l'interior de vehicles a la ciutat. 
 
- Als agents amb TIP 10079, 10230, 10233 i 10234, per la implementació, gestió i 
seguiment del dispositiu que va portar a la detenció de dues persones per un delicte 
contra la salut pública que formaven part d'un grup criminal organitzat. 
 
- A l'agent amb TIP 10149, per la seva trajectòria professional i per la seva bona 
disposició i implicació en el treball. 
 
- Als caporals amb TIP 10217 i 10198, per la seva gestió i diligència en el torn de 
matí. 
 
- Als agents amb TIP 10205, 10210, 10226 i 10221, per l'execució del dispositiu 
policial que va portar a la detenció de cinc persones en llocs i dies diferents, totes 
elles vinculades a actes delictius relacionats amb robatoris en domicilis. 
 
- A l'agent amb TIP 10221, per la seva trajectòria professional i per la seva bona 
disposició i implicació en el treball a la Unitat d'Investigació i Seguretat. 
 
- Al caporal de la Policia Municipal amb TIP 10176, per la seva gestió i diligència a 
la Unitat d'Investigació i Seguretat. 
 
- A l'agent de la Policia Municipal amb TIP 10216 per la seva bona disposició i 
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implicació en el treball a la unitat UMA62. 
 
- Al senyor Raúl Ruiz Carvajal, operari de les brigades municipals, per la seva 
col·laboració amb la Policia Municipal en la localització d'una persona desapareguda. 
 
- Al senyor Álvaro Gil Cabaño, operari de les brigades municipals, i a la senyora 
Judith Espuche Vila, treballadora de l'Ajuntament de Girona a la regidoria de Serveis 
Socials i Habitatge, per la seva col·laboració amb la Policia Municipal en la gestió i 
seguiment d'immobles ocupats. 
 
- Al senyor Daniel Del Rio Amengual, vigilant de seguretat de l'empresa Prosegur, 
per la seva col·laboració amb la Unitat Canina de la Policia Municipal en el 
desplegament de controls preventius de seguretat a l'Estació d'autobusos i Renfe de 
la ciutat. 
 
- Al sergent amb TIP 11164, per la seva per la seva actuació fora de serveis, que 
va permetre la detenció d'una persona per un delicte de robatori amb força. 

 
- Als agents amb TIP 10105, 10042, 10044, i 10046, per la seva gestió i diligència 
en el treball a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Policia Municipal. 

- A l'agent amb TIP 10126, per la seva gestió i diligència en el treball a l'Oficina 
d'Atenció a la Víctima de la Policia Municipal. 
 
- A l'agent amb TIP 10132 i a l'agent amb TIP 10096, per la seva gestió i diligència 
en el treball a la Central de Coordinació i Emergències de la Policia Municipal. 
 
- A la sergent de la Policia Municipal, per la seva dedicació, predisposició, i 
capacitat de treball i gestió conjunta de la Unitat Central i la Secció d'Investigació i 
Seguretat. 
 
- A la senyora Dolors Gutierrez Gonzalez, administrativa de la Policia Municipal, 
per la seva gestió de l'Oficina d'Objectes Perduts, i per la seva implicació i 
col·laboració amb el projecte singular de acollida al món laboral d'adolescents amb 
problemes conductals. 
 
- A l'agent amb TIP 10106 i al senyor Jordi Triola Riera, agent amb TIP 10225, per 
la seva intervenció al carrer Poble Saharaouhi per un delicte de robatori a l'interior de 
vehicle. 
 
- A la senyora Felisa Torre Calleja, treballadora de l'empresa Prosegur i 
coordinadora de l'equip de Teleoperadors del centre d'atenció de trucades 092, per la 
seva gestió i coordinació de l'equip de treball. 
 
- A l'agent amb TIP 10209, per la seva actuació fora de servei que va permetre la 
detenció d'una persona per un delicte de furt. 
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- Al caporal amb TIP 11153, per la seva actitud davant la feina a l'Oficina d'Atenció 
al Ciutadà de la Policia Municipal i per la seva col·laboració amb l'equip de 
comandaments. 
 
- Al sotsinspector amb TIP 13041, per la seva gestió i actitud davant la feina, i per 
impulsar diversos projectes rellevants per a la gestió de la Policia Municipal. 
 
- Al senyor Jordi Xirgo Tarrés, treballador de l'Ajuntament adscrit a la UMAT, per la 
seva predisposició i recolzament en el desenvolupament d'eines de localització i 
treball per la Policia Municipal. 
 
Tercer.- Atorgar, d'acord amb l'article 21 del Reglament de Guardons i Mèrits de la 
Policia Municipal, la Creu a la constància al servei de Policia Municipal: 

Creu dels 25 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat en 
qualsevol Administració Pública. 

Caporal 11153 
Agent 10114 
Agent 10121 
Agent 10122 
Agent 10123 

Agent 10126 
Agent 10127 

Creu dels 30 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat en 
qualsevol Administració Pública. 

Agent 10098 
Caporal 11143 
Caporal 11135 
Agent 10108 

Creu dels 35 anys, tenir els anys de servei efectiu reconeguts que s'han prestat en 
qualsevol Administració Pública. 

Agent 10068 
Agent 10067 
Agent 10063 
Agent 10065 
Agent 10066 
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Caporal 11064 
Agent 10149 

Quart.- Disposar, de conformitat amb el previst a l'article 11 del Reglament de 
Guardons i Mèrits de la Policia Municipal, la inscripció dels guardons anteriors en el 
llibre de registre guardons de la Policia Municipal, i l'anotació dels mateixos en els 
corresponents expedients personals dels membres del cos. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Defensarà 
aquesta proposta el vicealcalde senyor Eduard Berloso. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el dia 22 de 
novembre es va fer la reunió sota la presidència de l’alcaldessa de la comissió de 
guardons i mèrits de la Policia Municipal, i a proposta dels comandaments de diferents 
adscripcions del servei es va acordar celebrar la festa de la diada de la policia el 23 de 
gener en el Teatre Municipal a les dotze hores i concedir, com ja és habitual en les 
festes de la diada de la policia diferents distincions tal com ha llegit el secretari, si 
volen els ho tornaré a llegir, però com que ja està en el seu poder, per no fer-me llarg, 
doncs seria el que presentem a aprovació per la celebració, una vegada més, dic, de 
la diada de la Policia Municipal. 
Gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Anunciar també el 
meu vot favorable a aquest punt com hem fet sempre i a més vull aprofitar a aquest 
Ple per agrair la feina que fa la Policia Local a la ciutat de Girona, però sí que li he de 
dir que a una li sorprèn que no hi hagi cap distinció, ni cap atorgament, ni cap 
reconeixement a cap persona que no formi part..., o sigui, societat civil, o no formi part 
del cos de la Policia Local i, per tant, a les altres policies com sí que venia passant en 
anteriors anys. Per tant, d’aquí que quedi constància la felicitació i agraïment del meu 
grup també als altres cossos policials que actuen a la ciutat de Girona i simplement 
una es pregunta si és que aquests guardons que avui passem a aprovació tenen a 
veure amb allò que vostè ha tret per ofici i ha demanat a tot aquest Ajuntament i és 
que es trenquin relacions amb la Policia Nacional i amb Guàrdia Civil. Si fos així, 
sincerament lamentar-ho molt, moltíssim, i demanar-li un cop més que tiri enrere 
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aquesta seva decisió i que torni a la normalitat institucional aquest Ajuntament i que 
restableixi les seves relacions cordials amb Policia Nacional, Guàrdia Civil, amb 
Subdelegació del Govern i amb Delegació del Govern. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (C’s): Gràcies, alcaldessa. Des del meu grup ens 
sumem, com no podia ser d’una altra manera a aquest reconeixement. Vagi per 
endavant també el nostre reconeixement a la resta de forces i cossos de seguretat de 
l’estat. Creiem que és important remarcar la tasca que fan els nostres policies, perquè 
creiem que no és una tasca gens fàcil i, per tant, creiem que la dotació de recursos i 
d’eines que facin més efectiva la seva feina ha de ser realista i no ha d’entendre ni de 
retallades, ni molt menys d’estalvis. A l’entrega de guardons de l’any passat es va 
posar de manifest la manca d’efectius que teníem a la nostra ciutat, una manca 
d’efectius que a dia d’avui no s’ha resolt i, per tant, per finalitzar, regidor Berloso, 
creiem que l’ordre i la seguretat de la ciutat tenen un preu que mai s’ha de rebaixar i 
només podem agrair la gran feina que fan i la professionalitat dels nostres policies. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC – CP): Moltes gràcies. En aquest punt sabem que 
sovint s’ha contraposat un reconeixement específic als agents de la Policia Municipal 
respecte a d’altres professionals de l’Ajuntament, però jo crec que es va notant any 
rere any i, per tant, aquest és un mèrit que hem d’atribuir a aquesta comissió i als 
comandaments de la Policia Municipal que a més cada vegada més tenim 
reconeixements de ciutadans i ciutadanes de Girona o a treballadors del propi 
Ajuntament d’altres àrees que han treballant a favor tant de la convivència com del 
civisme. Per tant, no només es tracta de reconèixer el mèrit que va més enllà del que 
seria exigible per la relació contractual que hi ha dels agents de la Policia Municipal, 
sinó que crec que és una eina també per visibilitzar la necessària col·laboració i 
transversalitat que requereix l’acció de la nostra Policia Municipal. Per tant, entenc que 
aquests guardons també són un reconeixement de la importància que té la ciutadania i 
que ha de tenir en matèria de seguretat i bona convivència. I m’agradaria, ja sé que no 
és habitual, però en el llistat de guardons es destaca o es fa un reconeixement a 
l’Álvaro Gil i la Judith Espuche, que sé que juntament amb comandaments i 
sotsinspectores de la Policia Municipal han estat molt pendents durant caps de 
setmana dels seus mòbils per tal de tapiar la porta d’un pis, per tal d’aconseguir un pis 
més en lloguer social i, per tant, m’agradava d’esmentar aquest guardó en especial 
perquè sé que hi han posat una dedicació i un esforç molt important. 

Per tant, el vot d’aquest grup municipal serà favorable. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. .El senyor 
Salellas... 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP-Crida per Girona): Sí moltes gràcies. Bon vespre a tots i 
a totes. Bé, nosaltres suposo que no sorprendrà ningú, hi votarem en contra, votarem 
en contra de la proposta que avui ens arriba i ho farem per motius que explicaré. 
Abans, però deixi’m que digui que no deixa de semblar-me cínic que alguns diguin que 
reconeixen els mèrits de tots els cossos de seguretat de l’Estat quan s’han dedicat a 
fer una campanya per mar, terra i aire contra el cos dels Mossos d’Esquadra en els 
últims dos i tres mesos dia sí, dia també. O que diguin que reconeixen aquells que van 
agredir amb total violència i els ciutadans i ciutadanes de Girona l’1 d’octubre. El 
nostre grup no els reconeix, no els reconeix cap mèrit a atemptar contra la dignitat 
personal dels gironins i les gironines. 

Dit això, nosaltres som dels que defensem que tots els treballadors de l’Ajuntament, 
siguin policies o no siguin policies, tenen els mateixos drets, els mateixos deures i 
tenen dret també a tenir els mateixos reconeixements. Avui el que veiem és que una 
vegada més..., per molt que digui ara la senyora Paneque, ha destacat dos o tres 
casos que s’han incorporat, és cert –si no m’equivoco rondem els mil treballadors a 
l’Ajuntament–, veiem que bàsicament el que fem són uns guardons per reconèixer 
mèrits al cos de la Policia Municipal, a qui nosaltres evidentment també agraïm la 
tasca que fan dia rere dia. Perquè es pot agrair la tasca que es fa dia rere dia pel cos 
de la Policia Municipal de Girona i no estar d’acord amb aquests guardons i en com 
estan plantejats. Alguns sembla que ho facin o que això creguin que és contradictori, 
però a nosaltres ens sembla d’allò més coherent. L’agraïment, com ho fem també als 
treballadors de l’Àrea de Medi Ambient, als treballadors de Cultura, als treballadors 
dels Serveis Socials, als treballadors de Promoció Econòmica, als d’Alcaldia, als de 
Comunicació, els agraïm la feina que fan dia a dia, però en canvi no creiem que sigui 
necessari models com els que s’estan instaurant. Jo he fet un recompte bastant fàcil 
de tota la gent, policies municipals, a qui es premien aquest any amb els guardons, me 
n’han sortit una cinquantena. Això, si no vaig errat, deu ser més o menys el 20 per cent 
de la plantilla de la Policia Municipal avui en dia, és a dir, en cinc anys tindrem..., si no 
és el 20, serà el 15, el senyor Alcalà ja em corregirà, el senyor Berloso, jo no sé la xifra 
exacta ara mateix, però en cinc, sis, set anys, ja tindrem tots els policies municipals 
suposo amb un reconeixement oficial que els haurà fet l’Ajuntament per la seva tasca, 
no així a tota la ciutadania de Girona, no així a tots els treballadors o treballadores de 
l’Ajuntament. Nosaltres creiem i hem de defensar aquells guardons o aquells 
reconeixements que siguin per tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i si 
el que volem és establir premis o guardons municipals per als ciutadans i treballadors, 
creiem que no fa falta que es faci en el marc d’una diada de la Policia Municipal, sinó 
que es faci en el marc d’una diada de reconeixement civil als nostres conciutadans i 
treballadors municipals. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Terés... 
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Sr. Martí Terés i Bonet (ERC – MES): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres, 
el nostre vot serà favorable perquè ens sembla que la Policia Local fa aquesta festa 
per reconèixer unes actuacions que tenen a veure amb la seguretat i sobretot aquest 
any en aquest àmbit local, ens sembla bé, doncs, per tant, que tingui lloc el 
reconeixement a aquestes actuacions. Si ens hi fixem veurem que la majoria 
d’actuacions tenen a veure amb el dia a dia, amb incidències que afecten la seguretat 
de les persones en la seva quotidianitat, per tant, creiem que és oportú que es 
reconegui aquesta tasca, aprofitem per felicitar i per agrair aquesta tasca que fa 
aquest cos de seguretat en l’àmbit local i, per tant, també voldríem aprofitar per 
recordar i per demanar que el model de la seguretat parteix d’aquest àmbit de la 
proximitat i que fora bo potenciar-lo el màxim possible amb el model de policia de barri, 
amb aquest model de referents de seguretat a la comunitat que permetin tenir més 
possibilitats de reconèixer intervencions que tenen a veure amb l’autèntica seguretat 
que normalment també passa per la resolució dels conflictes, que passa per crear un 
context de seguretat que té a veure amb la mediació i amb les bones pràctiques 
preventives, per dir-ho així. Per tant, ens agradaria que tot això anés entrant en aquest 
model de reconeixements, no només la resolució d’una incidència de seguretat, sinó 
també totes aquelles tasques que tenen a veure amb la prevenció, amb el crear el 
context de seguretat que permeti evitar els conflictes. 

En qualsevol cas, recordar això, que el nostre vot serà favorable i que anunciem tot el 
nostre suport a una festa que ve tenint aquest repetició any rere any i que nosaltres 
creiem que val la pena reorientar en aquest sentit que ha pres aquest any justament, 
que es cenyeix en aquest context local. 

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

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el primer, vull dir, 
sí, els guardons, d’alguna manera respecte al perquè no s’ha fet extensiu aquest any 
reconeixements als diferents altres cossos de l’Estat (...) que aquest any s’ha decidit 
precisament fer una festa únicament i exclusivament amb la Policia Municipal i també, 
per altra banda, perquè també existeix un decret d’alcaldia en el qual hi havia unes 
recomanacions al respecte. 

Quant a la manca d’efectius, dir que aquest any han ingressat ja un pla d’anar 
augmentant el número de policies municipals, tres que ja estan a l’acadèmia, més un 
que ja està en comissió de servei i hi ha previsió per a l’any 2018 també anar 
augmentant el cos de policies. 

La senyora Paneque ja ha aclarit també que no únicament i exclusivament està 
reservat, diguem-ne, a la Policia Municipal, sinó que ja es fan reconeixements a 
treballadors de l’Ajuntament i jo crec que això també queda contestat que no 
únicament i exclusivament queda cenyit a la Policia Municipal, sinó que a la festa de la 
Policia Municipal fan reconeixements també a societat civil i a treballadors de 
l’Ajuntament. 



24 
 

El senyor Salellas, ens ha sorprès, diu «no se sorprendran, no sorprendrà ningú la 
meva intervenció, el que nosaltres pensem com a CUP, és cert, no ens sorprèn una 
vegada més i després de cada any el seu discurs va sempre amb la mateixa línia, però 
crec que queda demostrat el fet que no únicament i exclusivament és un 
reconeixement a la policia, sinó una cosa que vostè també reclama, és tindre en 
compte els treballadors de l’Ajuntament i societat civil. 

I quant al senyor Terés, tindrem en compte el seu suggeriment de cara a la pròxima 
festa de la diada de la policia. Gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Abstencions? 
Vots en contra? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per majoria 
absoluta amb els vots a favor dels grups municipals Convergència i Unió, integrat per 
nou 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 el vot en contra del Grup 
Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, l’atorgament de mèrits 
i guardons en motiu de la diada de la Policia Municipal de Girona. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Cristobal Sánchez Torreblanca i 
Narcís Sastre Fulcarà. 
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.  
Vots en contra:  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

7. Aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns i drets de 2016. 

Aquest informe té per objecte donar compliment a allò establert als articles 100 i 105 
del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, i preparar la documentació pertinent per elevar al Ple municipal 
l'aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns i drets de 2016. 

Aquestes característiques s'actualitzen contínuament d'acord amb l'article 102 del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, en funció de les millores tècniques informàtiques 
que es disposen. Per aquest motiu es presenta una relació de béns i drets amb dades 
identificatives generals per poder concretar posteriorment, si s'escau. 

Igualment aquesta rectificació serà objecte de comprovació segons l'article 104 del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, període 2015-2019. 

Atesa la transcendència de l'aplicació dels procediments en el conjunt de la gestió 
municipal, que comporta la implicació de totes les àrees i serveis en la gestió dels 
procediments amb transcendència patrimonial derivats de l'activitat desenvolupada 
des dels seus respectius àmbits, es van aprovar per Ple ordinari de 15 de desembre 
de 2014 l'actualització de les normes i procediments per a la Gestió del Patrimoni de 
l'Ajuntament de Girona. 

D'acord amb els tres volums que configuren les normes i procediments obligatoris pels 
diferents centres gestors de l'Ajuntament de Girona (Urbanisme, Mobilitat, Secretaria, 
Sostenibilitat, etc.), aquests han proposat a través de l'aplicació informàtica un total de 
775 operacions durant tot l'any 2016. 

L'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament de Girona és un registre 
administratiu que recull les característiques físiques, jurídiques i econòmiques dels 
béns i drets de l'Ajuntament de Girona amb l'objectiu de servir a l'entitat com 
instrument per a la gestió i control dels seu Patrimoni. Aquest inventari es custodia i 
s'autoritza pel secretari general de l'Ajuntament de Girona d'acord amb l'article 105.3 
del Decret 336/88, de 17 d'octubre mitjançant el qual s'aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals de Catalunya, a diferència del llibre d'inventari i balanços i del 
compte d'administració de patrimoni que els custodia i és a càrrec de l'interventor de 
l'Ajuntament de Girona. 

S'ha sol·licitat i comprovat els béns i drets que conformen els ens instrumentals 
dependents de l'Ajuntament de Girona, els quals no han comunicat cap modificació. 

Les dades actualitzades del tipus i nombre de béns i drets de l'inventari d'acord amb 
les dades resultants del programa GPA un cop s'ha tancat l'exercici comptable de l'any 
2016 el mes de maig de 2017, són: 
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Criteri 
 
A 116 BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES 

Núm. Béns 
 

24 
A I.1 USO PUBLICO I.1.A     11 
A I.1 USO PUBLICO I.1.B     17 
A I.1 USO PUBLICO I.1.D    176 
A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A     243 
A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.B 14 
A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.C  3801 
A I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.D 12 
A III.1 INMUEBLES 19 
A III.3 MUEBLES 38 
A III.5 CUOTAS, PARTE ALÍCUOTA         6 
B III.1 INMUEBLES 40 
C I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A        5 
C I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.C        3 
E I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.A 49 
E I.2 SERVICIO PUBLICO I.2.C        1 
E III.1 INMUEBLES 44 
I00101 INVERSIONES SOBRE BIENES  
NO INVENTARIABLES 3 

TOTAL  4.503 

 

Queda pendent la conciliació dels saldos del compte d'immobilitzat. 

Per tant el valor net pel 2016 del patrimoni de béns i drets que s'ha actualitzat fins al 
moment a través de les anteriors operacions i de les actualitzacions i càrregues inicials 
de dades és 137.743.643,89 € a diferència del tancament de l'any 2015 que va ser de 
114.671.686,15 €. 

Els arxius que s'annexen en aquest acord són: 
- Informe de rectificació anual per epígrafs, classificacions, comptes i 

classificacions/comptes. 
- Llistat d'altes de béns i millores de l'exercici 2016. 
- Llistats d'epígrafs o llibres d'inventari a 31/12/2016. 
- Operacions del programa GPA 2016. 

 

L'inventari s'ha d'aprovar pel Ple municipal, que n'és l'òrgan competent d'acord amb 
l'article 222.3 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, i l'article 105.1 del Decret 336/88, de 
17 d'octubre. 
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Un cop aprovada la rectificació de l'inventari pel Ple, caldrà trametre'n una còpia al 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, d'acord amb l'article 105.3 del Decret 336/88 de 17 d'octubre. 

Vist l'article 103 del Decret 336/88, de 17 d'octubre. 

Primer.- APROVAR la rectificació de l'inventari general de béns i drets de l'Ajuntament 
de Girona per l'any 2016. 

Segon.- Trametre còpia de l'inventari al Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, al punt 
número 7 de l’ordre del dia, ja entrem en els de la Comissió Informativa d’Hisenda i 
Règim Interior. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Té la paraula la tinenta d’alcalde 
Maria Àngels Planas. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Molt bona tarda. 
Bé, tal com ha dit el secretari, en aquest punt el que portem és aprovar la rectificació 
de l’inventari general de béns i drets Ajuntament de Girona per l’exercici 2016, 
l’inventari general de béns i drets és un registre és un registre administratiu que recull 
totes les característiques tan físiques, com jurídiques, com econòmiques dels béns i 
drets que hi han a l’Ajuntament i l’objectiu és perquè ens serveixi d’un instrument per 
tenir un control del seu patrimoni. 
Tot aquest inventari es fa quan hem tancat la comptabilitat, quan hem presentat el 
compte general i sabeu que ho vàrem portar el mes d’octubre i llavors és quan portem 
la rectificació d’aquest inventari, en el qual queda pendent la conciliació dels saldos de 
comptes d’immobilitzat. El valor d’aquest any 2016, de l’exercici 2016 del patrimoni, 
ascendeix a 137.743.643,89 euros, l’any 2015 va ser de 114.671.000 euros, és a dir, 
tenim un increment de 23.071.000 euros. 

Tenim una classificació per epígraf i a cada epígraf hi ha cada bé, els que estan allà 
detallats. Us donaré un exemple de què ha fet aquest increment d’aquests 23 milions 
d’euros, tenim per exemple..., n’hi ha de tota manera, però hi ha les obres, per 
exemple, de millores de carrers i de zones verdes, un exemple és les obres de la 
frontissa de Santa Eugènia, que és l’increment d’1.771.000 euros, els ascensors de la 
punta del Pi i de Sant Daniel, de 66.295.000 euros cadascun d’ells. També hi han altes 
de patrimoni provinents de reparcel·lacions, com és el sector de l’Hipercor amb 
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995.000 euros o la recepció del pont del Ter, que és de 23 milions d’euros. Els temes 
d’informàtica amb nous aparells d’informàtica, 215.000 euros; mobiliari urbà, 85.000 
euros; fons bibliogràfic, 60.000. Bé, tot això comporta aquest procés d’actualització 
que va variant dia a dia, perquè dia a dia van succeint coses i que s’ha d’anar 
incorporant diàriament, mensualment en el programa que vàrem comprar, que us ho 
vàrem explicar en el seu moment i en el qual s’actualitzen els valors i també les 
situacions jurídiques que venen. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? Sí? Doncs la senyora Paneque pel PSC.... 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC – CP): Sí, moltes gràcies. Efectivament aquest és 
un punt una miqueta de tràmit que anem passant any rere any actualitzant el valor 
patrimonial de béns i drets del nostre Ajuntament, revisant altes, baixes i 
modificacions. Aquest any ens vàrem voler fixar específicament en un tema perquè 
havíem rebut una demanda per part d’alguns empresaris i professorat interessat en 
l’ús dels equipaments que estaven dipositats o vinculats al projecte..., al Clúster Tic 
Media de Girona del Bloom i hem estat reculant en aquestes altes i baixes en aquest 
patrimoni de l’Ajuntament. Les altes que no hem sabut veure, és cert també que hi han 
moltes entrades i potser se’ns ha passat, però volíem saber si apareixia o no en 
aquest patrimoni per tenir l’inventari atès que, com dic, hi ha persones interessades a 
fer-ne ús i voldrien saber quin equipament forma part d’aquest fons. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Alguna altra intervenció? Sí, el 
senyor Albertí... 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres 
anunciem el vot favorable del nostre grup municipal, sembla que s’està fent des de la 
regidoria una bona tasca, inventariar tot el patrimoni em sembla que és un tema 
important. Ara, sí que li volia fer a la regidora un parell de precs. El primer és el temps 
de lliurament de la documentació, se’ns va lliurar un pendrive aquest dijous passat no 
l’altre i, clar, mirat allò tenint en compte que la setmana passada va ser «inhàbil», entre 
cometes, és realment feixuc. Sí que li agrairíem que de cares a un altre any es pogués 
lliurar amb més temps per poder analitzar. I vaig entendre de la comissió que va dir 
que aquesta feina de valoritzar s’està encara duent a terme, s’està treballant perquè 
encara hi han béns no inventariats i, per tant, els encoratjo a continuar amb aquesta 
tasca. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Gràcies, alcaldessa. Bé, ho mirarem, jo ara no 
recordo exactament, perquè és que n’hi ha molts, ho ha dit el senyor Albertí, són molts 
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els epígrafs que hi han i molts de béns, ho comprovarem i li direm si hi han els del 
Bloom i certament us vàrem donar un pendrive per facilitar-vos la feina, perquè a 
vegades és molt gruixut l’expedient i llavors t’ho pots anar mirant i vàrem pensar que 
era la millor manera. Intentarem donar-vos-ho abans possible, ho demanaré a 
Patrimoni i segur que no hi haurà cap tipus d’inconvenient. Però en realitat més o 
menys sí que al llistat hi havia les noves incorporacions i llavors era anar-les a buscar 
perquè el que allí hi era, ja hi estava, no? Simplement a vegades sí que és veritat que 
si hi ha hagut alguna millora, s’ha fet alguna obra, ha canviat el seu valor com he dit 
aquí. I sí que és cert que hi ha alguns béns que els estem introduint perquè ha estat 
costós no només tenir el valor, perquè sabeu que el que vàrem fer amb el nou 
programa va ser lligar la part comptable amb la part patrimonial, que ha sigut molt 
feixuga aquesta feina i perquè també els expedients s’havien d’anar a buscar un a un. 
Llavors hi han expedients que són de difícil resolució i s’han d’anar fent una feina 
d’investigació. I quan els anem resolent ho anem introduint. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si no hi 
ha més intervencions, passaríem a la votació de la proposta.  

Vots a favor de la proposta? 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la rectificació de l’inventari general de béns i drets de l’Ajuntament de 
Girona per a l’any 2016. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies.  
 

VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
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 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. 



30 
 

8. Aprovar la denominació d'espai públic: Mirador de Lluís Maria de Puig i Olivé. 

Atès l'acord de Ple de l'Ajuntament de Girona, de 14 de gener de 2013, en el que es va 
aprovar: 

"Primer.- Dedicar un carrer de la ciutat al nom i la memòria de Lluís Maria de Puig com 
a home compromès amb la democràcia i la llibertat, amb Europa, Catalunya i Girona, 
mereix l'honor que la ciutat de Girona dediqui un carrer al seu nom i memòria." 

Vist l'acord de 20 de novembre de 2017 de la Comissió del Nomenclàtor de Girona, en 
el que s'aprova la proposta de denominació del Mirador de Lluís Maria de Puig i Olivé 
a l'espai sense denominar, situat entre la Plaça de Sant Feliu i el Riu Onyar. 

Atesa la necessitat de donar nom als espais públics de la ciutat, sotmet al Ple de la 
Corporació l'adopció d'acord en els següents termes: 

ATORGAR la següent denominació, de conformitat amb l'apartat 14 de la Resolució de 
16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la que es publica la Resolució de 30 de 
gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció 
General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les 
Entitats Locals, a l'espai públic que figura en el plànol que s'acompanya a la proposta: 

MIRADOR DE LLUÍS MARIA DE PUIG I OLIVÉ. Historiador i polític. Bàscara, 1945- 
Girona, 2012. Situat davant la plaça de Sant Feliu, de cara al riu Onyar, entre la part 
posterior dels edificis del carrer dels Calderers i el Pont de Sant Feliu. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem a donar compliment 
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. Substanciarà 
aquesta proposta el regidor de Medi Natural, el senyor Narcís Sastre. 

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. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. Demà dia 12 de 
desembre farà exactament cinc anys de la defunció de Lluís Maria de Puig. Atenent 
aquesta efemèride i també recollint una petició expressa per part de la família de Lluís 
Maria de Puig es vol donar compliment a la segona part d’aquella moció que es va 
aprovar el gener de 2013, per la qual es demanava que el consistori dediqués un espai 
de la ciutat o un carrer a la figura de Lluís Maria de Puig. Després d’haver reunit la 
Comissió del Nomenclàtor i després d’haver mirat espais a la ciutat que eren 
susceptibles de poder portar aquesta denominació, es va considerar que l’espai que 
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queda al costat del riu Onyar, a prop de la plaça Sant Fèlix tindria la consideració a 
partir d’ara de Mirador de Lluís Maria de Puig i Olivé. 
Per tant, estem parlant d’un punt que dona compliment, com ja he dit, a una moció de 
l’any 2013 i també d’honor a una persona amb tarannà europeista que tots coneixen i 
que, a més a més, aquella moció es va aprovar per unanimitat. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC – CP): Sí, moltes gràcies. Recordava el regidor 
Sastre que efectivament demà faria cinc anys del traspàs de Lluis Maria de Puig, hi 
hauria persones de ben segur del meu partit que us podrien parlar amb molt més 
coneixement que jo mateixa de la importància que va tenir la figura de Lluis Maria de 
Puig per a la família socialista i la gironina en especial, pel catalanisme i per la defensa 
d’Europa, però jo crec que avui no pertoca parlar de la faceta més política, perquè el 
reconeixement que es fa és precisament un reconeixement com a ciutadà i com a 
persona que estimava aquesta ciutat. El 15 de desembre de 2012 el periodista Joan 
Trilla començava la crònica del seu comiat precisament dient «el millor homenatge que 
pot rebre un historiador és formar part de la història i amb lletres d’honor». Això el cert 
és que Lluis Maria de Puig s’ho va guanyar a pols, amb un treball ingent, cosa que 
reconeixen jo crec tots aquells que el van conèixer i treballar amb ell, i (...) que 
acabarà sempre impregnant la Universitat de Girona, la Fundació Campalans, la 
Fundació Ernest Lluch i institucions europees. I gràcies a la generositat de la seva 
família, en particular la seva dona Loreto, la Laura i l’Elena, les seves filles, aquest 
Ajuntament compta ja fa dos anys amb un fons bibliogràfic de molt alt interès. 

Precisament fa pocs dies els que vàrem tenir la sort de compartir aquesta cinquena 
jornada Lluís María de Puig, que estava centrada en la recerca i en l’educació, la 
catedràtica Anna Maria Garcia va explicar jo crec que d’una manera excel·lent el valor 
historiogràfic d’aquest fons amb alguns tocs personals explicant-nos algunes cartes 
que estaven trobant en aquest fons bibliogràfic. Va ajudar també el fet que Anna Maria 
i Lluís Maria de Puig treballessin molts anys junts. Cartes escrites des de París 
analitzant diferents moments polítics i ens recomanava, l’Anna Maria Garcia, no només 
la visita d’aquest fons i que estigués obert a la ciutadania en general, sinó que 
s’emmarqués estrictament en els moments polítics o en els moments històrics en què 
van ser escrits i analitzats. Crec que la jornada va ser una jornada a l’alçada de la 
figura de Lluís Maria de Puig i, per tant, i com no podia ser de cap altra manera, aquest 
reconeixement de ciutat a la seva figura, doncs per nosaltres és més que merescut i, 
per tant, hi donarem tot el suport. A més pensant que el lloc escollit seria un lloc que 
tant ell com la seva família li agradaria que la seva memòria estigui lligada a aquell 
espai. 

Gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor 
Salellas per CUP - Crida per Girona. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Lluís Maria de 
Puig ha sigut sens dubte el polític gironí més internacional a finals de segle XX a 
Madrid, però també a Estrasburg i a nivell europeu amb el Consell d’Europa. Un polític 
que tot i no ser un polític amb qui compartíssim el cent per cent de la ideologia, ni 
tampoc de la pràctica política, li hem de reconèixer que era un polític amb majúscules, 
una persona progressista, catalanista i europeista, defensor també a ultrança de 
l’oficialitat de la llengua catalana arreu; dies com aquests dies en què el catalanisme 
ha sigut tan present a Brussel·les, sens feia difícil a alguns, quan preparàvem aquesta 
intervenció, no lligar, malgrat les distàncies i el temps, les dues figures i els moments 
històrics. 

A nivell personal i si se’m permet, malgrat les diferències polítiques que hi van ser, 
però que durant un temps no hi van ser, em recorda una figura personal en un sentit o 
en diversos sentits, Lluís Maria de Puig era empordanès, de fet, només el Puig Segalar 
separa Vilopriu de Viladamat, però era també una persona ferma, convençuda, amb 
valors i principis, que és molt important que les persones i els polítics en tinguin, i 
també amb una enorme capacitat de treball, com ara mateix comentava la portaveu 
del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

Però a part d’aquesta faceta política i que com deia és i crec que se l’ha de reconèixer 
com el polític gironí més internacional de finals del segle XX, Lluís Maria de Puig era 
també un acadèmic, en Pierre Vilar com a mestre, en Pierre Vilar de qui també té un 
nom en aquesta ciutat, un carrer ben a prop de la plaça Espanya que abans en 
parlàvem, De Puig és avui encara un dels grans experts en el setge napoleònic i en la 
Girona del segle XIX. Aquests dies per diversos motius m’he passejat per la muralla i 
avui llegint algunes de les ponències que ens havia deixat Lluís Maria de Puig he 
trobat un fragment que m’agradaria llegir breument. Diu: «L’historiador d’avui s’ha de 
preguntar també de què va servir el sacrifici de Girona que no va frenar les victòries 
napoleòniques de 1810 i 1811 i ni Ferran VII, ni l’Estat espanyol li van agrair res més 
enllà dels títols cridaners, al cap de vuitanta anys encara s’esperaven ajudes per 
redreçar la ciutat. L’historiador s’ho ha de preguntar i fer amb la trista resposta el judici 
corresponent. Hem de constatar també que els gironins van recolzar fortament 
l’absolutisme i El Desitjat, que no és precisament una distinció de gaire prestigi.» Per 
sort avui Girona ja no es troba en aquesta defensa de l’absolutisme, ni tampoc de la 
monarquia borbònica, la ciutat com el país han evolucionat, però el que sí que ens 
queda és el llegat d’un gran polític i d’un gran acadèmic que a més la seva família ha 
tingut la generositat de donar-nos l’arxiu a tots i a totes. Per tant, benvingut Mirador 
Lluís Maria de Puig. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor 
Albertí, per Esquerra-MES. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Com no podria ser 
d’altra manera el nostre grup municipal donarà suport a aquesta proposta. 
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Pràcticament amb el que ha dit la regidora Paneque i el regidor Salellas està tot dit, jo 
permeti’m només ressaltar algun punt, aquí s’ha dit que és una persona activa 
políticament, jo en un període determinat de la meva vida vaig tindre el goig de militar 
al mateix partit d’ell i jo recordo com..., permeteu-me, no llegeixo el que portava escrit 
perquè pràcticament ho heu dit tot, però permeteu-me que recordi el seu caràcter 
dialogant. Era una persona de diàleg, era una persona afable, però a més a més jo el 
recordo com una persona compromesa amb el progrés social, compromesa amb la 
realització nacional de Catalunya i un ferm europeista. Jo encara..., disculpeu-me si 
estic errat, però jo crec que ell va arribar a presidir l’assemblea parlamentària del 
Consell d’Europa i abans de la seva mort sobtada era el responsable del Consell 
Català de Moviment Europeu i va ser president de la Fundació Ernest Lluch, per tant, 
estem parlant d’un gironí que al llarg d’aquests anys ha donat exemple de com tirar 
endavant des d’una ciutat com la nostra polítiques no solament nacionals, sinó 
europees, i, per tant, repeteixo, com no podia ser de cap altra manera, votarem 
favorablement la proposta. Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla, ho deixem aquí. Possiblement no caldria que es votés la proposta, però crec 
que és important que ho fem en aquest cas. Doncs passem a la votació.  

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat atorgar la denominació a l’espai públic situat davant la plaça Sant Feliu com 
a Mirador de Lluís Maria de Puig i Olivé. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

Vots a favor: 
Grup Municipal CiU: senyors/es Marta Madrenas Mir, Eduard Berloso Ferrer, Glòria 
Plana  Yanes, Ma Àngels Planas Crous, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca i Narcís Sastre 
Fulcarà. 
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 CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup Municipal C’s: senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
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9. Escissió parcial de la societat "CLECE, S.A.", per segregació de la branca 
d'activitat que comprèn els serveis socials en el territori de Catalunya, per ser 
aportades a la societat beneficiària "ACCENT SOCIAL, S.L." 

Segons escrit presentat per CLECE, S.A. amb R.E.: 2017066051, el dia 18 d'octubre 
de 2017, es comunica a l'Ajuntament l'escissió parcial de la societat "CLECE, S.A.", 
per segregació de la branca d'activitat que comprèn els serveis socials en el territori de 
Catalunya, per ser aportades a la societat beneficiària "ACCENT SOCIAL, S.L.", a 
partir de l'1 de novembre de 2017. 

Segons escrit presentat per CLECE, S.A., amb R.E.: 2017068047, el dia 25 d'octubre 
de 2017, s'adjunta escriptura pública d'escissió parcial, autoritzada el dia 14 de juliol 
de 2017, pel notari de Barcelona Sr. Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, amb 
número 1.913 del seu protocol. 

Vistos els antecedents obrants a l'expedient 2014001622, relatiu a la contractació dels 
serveis d'atenció domiciliària (SAD) per a persones i/o famílies amb dificultats de 
desenvolupament o manca d'autonomia personal, el contracte està vigent amb 
l'empresa "CLECE, S.A.", NIF: A-80364243; i procedeix constatar aquesta situació 
d'escissió parcial 

Atenent que CLECE SA, ha efectuat una escissió parcial per segregació de la branca 
d'activitat que compren els serveis socials en el territori de Catalunya, per ser 
aportades a la societat beneficiària ACCENT SOCIAL SL, d'acord amb els escrits 
presentats per Registre d'entrada números 2017066051 i 2017068047 i l'escriptura 
pública de data 14 de juliol del 2017, atorgada davant del notari de Barcelona, el Sr. 
Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, amb número de protocol 1913. 

De conformitat amb el previst a l'article 85 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, 
segons el qual, l'entitat resultant d'uns escissió continuarà realitzant la prestació 
objecte dels contactes en vigor, subrogant-se en tots els drets i obligacions sempre 
que tingui la solvència exigida al acordar-se l'adjudicació. 

Pel que fa als requisits de solvència, que es recullen a la clàusula XII del Plec de 
Clàusules Administratives Particulars regulador de la licitació, 

D'acord amb escrit presentat per CLECE SA, " a més a més Accent Social subrogarà a 
tots els treballadors en actiu a aquesta data als serveis afectats, assumirà la titularitat 
dels actius i passius existents a l'activitat de Clece Serveis Socials a Catalunya, 
inclosos les instal·lacions, les ajudes tècniques, els sistemes informàtics i els seus 
drets de cobrament, entre altres". 

D'acord amb l'escriptura d'escissió parcial en la que consta com a societat parcialment 
escindida CLECE, SA, i com a societat beneficiària ACCENT SOCIAL SLU, atorgada 
amb data 14 de juliol del 2017 davant del notari Juan Ignacio Castro-Girona Martínez 
amb número de protocol 1913, tal i com es desprèn de la mateixa es procedeix també 
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a transmetre a la societat beneficiària els elements integrants de l'activitat o bloc 
patrimonial escindit que són els que consten en els annexos I a V del projecte. 

També consta en la mateixa escriptura que " la societat escindida no resulta extingida, 
conservant el bloc patrimonial que comprèn les restants activitats de la mateixa sense 
que es redueixi el seu capital social. En conseqüència veurà reduït el seu patrimoni nèt 
en la mateixa proporció, és a dir, en el corresponent al valor nèt del bloc patrimonial 
segregat. La societat beneficiària integrarà el bloc patrimonial, sense augment del seu 
capital, per no ser preceptiu al estar íntegrament participada de manera directa per la 
Societat escindida." 

S'annexen a la mateixa els balanços dels comptes anuals d'ambdues societats a 31 de 
desembre 2016. 

D'acord amb informe 48/99, de 21 de desembre de 1999, de la junta Consultiva de 
contractació Administrativa " En tal sentido, si como consecuencia de la fusión o de la 
escisión de una sociedad se transmite en bloque los patrimonios sociales a la nueva 
entidad que haya de adquirir por sucesión universal los derechos y obligaciones de 
aquellas, es evidente que de la misma forma debe serles reconocidas como propia la 
experiencia resultante de la ejecución de actividades relacionadas con los contratos 
respecto de los que se exige la misma a la nueva sociedad". Interpretació aplicable al 
present cas, pel que fa a la solvència, d'acord amb els fets exposats. 

Primer.- Considerar que la relació contractual mantinguda per l'Ajuntament amb 
"CLECE, S.A.", resulta configurada amb efectes a partir del dia 1 de novembre de 
2017, per "ACCENT SOCIAL, S.L.", amb NIF núm. B-66808213, segons 

escriptura pública autoritzada pel notari de Barcelona, Sr. Juan Ignacio Castro- Girona 
Martínez, el dia 14 de juliol de 2017, com a resultat de l'escissió parcial practicada. 

Segon.- Requerir a "ACCENT SOCIAL, S.L.", NIF núm. B-66808213, perquè 
procedeixi a regularitzar a l'Ajuntament la fiança definitiva prestada en el seu dia per 
"CLECE, S.A.". 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a donar 
compliment al punt número 9 de de l’ordre del dia. Senyor secretari... 

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
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Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, l’empresa Clece 
està contractada per aquest Ajuntament pels serveis d’atenció domiciliària, el SAD, per 
donar servei a aquelles persones i a aquelles famílies amb dificultats en al 
desenvolupament i la manca d’autonomia personal. Clece el dia 18 d’octubre 
d’enguany ens va comunicar a l’Ajuntament de Girona l’escissió parcial de la societat 
Clece per segregació a la branca d’activitat que comprèn els serveis socials a 
Catalunya per ser aportades a una societat beneficiària, en aquest cas Accent Social, 
SL, que aquesta societat està dintre evidentment del grup de Clece i que ens ho 
demanava per fer a partir de l’1 de novembre de 2017. Accent Social subrogarà tots 
els treballadors en actiu, assumirà també la titularitat dels actius i dels passius 
existents en l’activitat de Clece i també..., aquí van incloses..., subrogarà les 
instal·lacions, les ajudes tècniques els sistemes informàtics, els seus drets de 
cobrament entre altres coses i la societat escindida no resulta extingida, conservant el 
bloc patrimonial que comprèn la restant activitat de la mateixa excepte el bloc social, 
com ja he dit abans, i per tant veurà reduït el seu patrimoni net a la mateixa proporció 
que es veurà incrementada Accent Social ja que ho passa tot a l’empresa Accent 
Social. 

Llavors nosaltres el que portem aquí és acceptar aquesta escissió i demanar la fiança 
definitiva, en aquest cas, per part l’Accent Social, que és l’empresa que ara farà els 
serveis. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, el nostre grup municipal votarà 
que no en aquesta proposta i votarem que no perquè aquesta proposta ara és veritat 
que és simplement un canvi de nom pràcticament, podríem dir, d’aquesta empresa, un 
tema organitzatiu intern de l’empresa, però també és cert, doncs, que això ve de lluny i 
fa un any i mig en aquest Ple vam votar una pròrroga d’un any aleshores d’aquest 
contracte que ara s’està produint aquest canvi. Vam votar una pròrroga en què 
nosaltres ja vam posar alerta i vam dir que no ens semblava correcte perquè era un 
servei que no estava funcionant correctament, que a més a més hi havien denúncies 
per part de les treballadores d’explotació laboral, etcètera. Un any després amb sis 
mesos, fa sis mesos, hi va haver un requeriment d’aquest allargament de la prestació 
del servei per poder fer uns canvis que en un any encara no s’havien fet. Al gener 
hauran passat aquests cinc mesos i resulta que encara no hem fet tots aquells canvis 
que fa un any i mig vam dir que faríem. 

Llavors jo, em sap greu, però m’he de dirigir en aquest cas a la senyora Paneque 
perquè és qui ha gestionat durant tot aquest any i mig aquest tema i, la veritat, 
m’agradaria que ens donés explicacions de com està aquest tema. M’agradaria saber 
per què encara no està resolt, m’agradaria saber per què fa un any i mig reconeixia 
aquest mal servei, reconeixia aquesta especialització (...) de les treballadores i, en 
canvi, ara estem encara amb aquest tema sense haver fet aquell canvi que estava 
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previst, sigui passant a una empresa pública o sigui fent una gestió directa o totes les 
accions, les possibilitats que havíem demanat en el seu moment. I, a més a més, ens 
agradaria saber quina informació els vol donar avui dia a les treballadores, què els diu 
avui a les treballadores de Clece que ara passen a Accent Social quan ja podia haver-
se resolt d’una altra manera. I m’agradaria saber des d’allà, ja que dirigia, si s’ha fet 
algun informe de tots aquests incompliments que vostè mateixa ha explicat al Ple, que 
n’hem parlant diverses vegades i, en canvi, un any i mig després encara estem 
passant aquest tema pe Ple i segurament aviat haurem de veure com encara s’ha 
d’allargar més aquesta concessió perquè realment aquest tema no està resolt, com en 
canvi sí que ens va dir que resoldria. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): El senyor Pere Albertí té la 
paraula. 

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres ens 
abstindrem, però ens abstindrem no perquè no entenguem la necessitat del que se’ns 
va comentar a la comissió, sinó que ens abstindrem, com deia la regidora Pèlach, 
perquè reiterades vegades hem denunciat en aquest Ple les mancances d’aquest 
servei amb mala praxi laboral, però sobretot el que ens neguiteja més encara, la mala 
praxi amb el servei mateix, que estem parlant d’un servei d’atenció a persones 
especialment vulnerables i que, per tant, ens neguiteja molt que es porti a terme amb 
una qualitat no massa correcta, I, per tant, sí que els demanaria i pregaria a l’equip de 
govern que si us plau agilitzin d’una vegada això, que ja portem des d’un any i mig 
sobre la taula. Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Jo tinc de dir-li que 
des del serveis socials s’hi està treballant, fa temps que s’hi està treballant, estan molt 
amatents al servei que dona l’empresa Clece, em consta que s’està fent així, però 
també tinc de dir-li que la feina no és fàcil, que en primer lloc que l’empresa ha de 
transmetre els TC1 i tota una sèrie d’informacions que se li ha requerit per part 
d’Intervenció diverses vegades i, per tant, ara sí que tenim en aquesta informació, però 
ha estat molt complicat que ens la transmetin, aquesta informació, per molt que la 
demanis i per molt el dret que hi tinguis no sempre és fàcil d’obtenir tota la informació. 
Ara la tenim, hi estem treballant, des d’Intervenció s’hi treballa, però des de serveis 
socials crec que han fet la feina, una feina complicada, amb l’empresa Clece estan 
amatents a tot el servei que feien, realment assegurant-se que es fes bé aquest servei. 
I també han estat treballant per buscar una alternativa a aquesta empresa i crec que 
aquesta alternativa s’ha trobat, ara falta acabar tot el procediment per poder-ho portar 
a Ple, es farà, es farà en breu, s’hi està treballant, però també dir que és llarg el procés 
i, per tant, tot s’acaba fent, però a vegades s’ha de tenir una mica de paciència, perquè 
a vegades mirat des de fora, des de l’aparador, és molt més fàcil que quan has de fer 
els tràmits, un hi està immers fent els tràmits.  

Moltíssimes gràcies. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs si els 
sembla, passem a votar 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 
nou 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, autoritzar l’escissió parcial de Clece, SA, a favor d’Accent Social, SL. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 

VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Cristòbal Sánchez i Torreblanca 
i  Narcís Sastre Fulcarà. 
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. 
En contra: 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
 

10. Incoar expedient de revisió de la compareixença signada entre l'Ajuntament 
de Girona i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat. 

Primer.- Atès que amb data 16 d'octubre de 2017 es va emetre Provisió per la 2ona 
Tinenta d'Alcalde Maria Àngels Planas i Crous instant al Secretari General de la 
Corporació la emissió d'un informe als efectes de determinar la vigència de 
compareixença formalitzada amb data 9 de novembre de 2001 entre l'Ajuntament de 
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Girona representat pel seu Alcalde-President i els Srs. Francisco Torroella Prunell i 
Dolors Cornellà Sàbat i els efectes urbanístics de la mateixa. 

Segon.- Atès que amb data 24 de novembre de 2017 ha estat emès pel Secretari de la 
Corporació municipal informe envers la vigència de compareixença formalitzada amb 
data 9 de novembre de 2001 entre l'Ajuntament de Girona representat pel seu Alcalde-
President i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat i els efectes 
urbanístics de la mateixa. 

Tercer.- Atès que amb data 24 d'octubre de 2017 s'ha emès per l'Alcaldessa- 
Presidenta de la Corporació resolució IMPULSANT la tramitació del corresponent 
procediment per a la revisió d'ofici de la compareixença formalitzada amb data 9 de 
novembre de 2001 entre l'Ajuntament de Girona representat pel seu Alcalde- President 
i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat. 

FONAMENTS JURIDICS 

Primer.- Atès el que disposa l'art-106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, en quant al 
procediment per a la revisió d'ofici dels actes viciats de nul·litat i de conformitat amb la 
remissió de la DT 3ª de l'esmentada normativa. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple de la Corporació 
municipal l'adopció dels següents, 

Primer.- INCOAR, de conformitat amb l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de 
Procediment Administratiu Comú, expedient per a la revisió de la compareixença 
formalitzada amb data 9 de novembre de 2001 entre l'Ajuntament de Girona 
representat pel seu Alcalde-President i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors 
Cornellà Sàbat perquè es troba inclosa en diferents causes de nul·litat. 

Segon.- NOTIFICAR l'inici de l'expedient als interessats per a que en el termini de deu 
dies presentin les al·legacions i suggeriments que estimin adients. 

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

(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. 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, amb data 16 
d’octubre d’enguany jo mateixa, com a tinenta d’alcalde d’Hisenda i Gestió Municipal, 
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vaig instar el secretari de la Corporació perquè emetés un informe perquè determinés 
la vigència d’aquesta compareixença que es va formalitzar el novembre de 2001 entre 
l’Ajuntament de Girona, en aquest cas, signada per l’alcalde president i el senyor 
Francisco Torroella Prunell i la senyora Dolors Cornellà Sàbat. El 24 de novembre de 
2017, el secretari de la Corporació ha emès un informe pel que fa a la vigència 
d’aquesta compareixença i el que faré és fer-los una pinzellada de la compareixença, 
què diu la compareixença. 

Com he dit abans, el novembre de 2001 es va subscriure un conveni urbanístic, ells 
parlen de compareixença, però se li dona un nom que jurídicament no té cap sentit, 
sinó que nosaltres entenem que és un conveni, en aquest cas l’informe diu clarament 
que és un conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Girona, com he dit abans, i el 
senyor Francisco Torroella i la senyor Dolors Cornellà en el qual el senyor Torroella 
cedeix a l’Ajuntament de Girona una finca amb destí a bosc i a zona verda. La 
compensació de la cessió de l’Ajuntament de Girona d’aquesta finca que cedeixen 
aquests senyors, l’Ajuntament cedeix..., dona tres finques de tres superfícies diferents, 
de 5.914 metres, 5.814 i 5.100. Aquestes finques seran susceptibles d’edificació i es 
lliuraran als compareixents totalment urbanitzades per part de l’Ajuntament i l’execució 
de les obres de la urbanització s’ha d’executar en un període màxim de dos anys. 
Mentre l’Ajuntament no faci ús d’aquests terrenys, ja ho diu la compareixença, mentre 
no se’n faci ús, el compareixent, el senyor Torroella, podrà continuar llaurant els 
camps i també conreant aquests camps. 

El que avui portem a terme, el que portem aquí al Ple és incoar l’expedient per la 
revisió d’aquesta compareixença per tal de deixar-la sense efecte, ja que segons 
l’informe que ens ha emès el secretari, hi ha tres causes de nul·litat, són tres els vicis 
de nul·litat. El primer diu que és un acte administratiu emès per un òrgan 
manifestament incompetent per raó de la matèria. La potestat del planejament només 
és competència única i exclusivament del Ple i no de l’alcalde i tampoc és delegable i, 
en aquest cas, ho he dit abans, que la compareixença estava signada per l’alcalde en 
el seu moment. Aquesta és la primera causa de nul·litat. 

La segona causa de nul·litat és que és un acte administratiu de contingut impossible. 
Què vol dir això? Que l’Ajuntament no podria disposar de les tres finques que he dit ja 
que no eren de la seva titularitat. En el moment de la formalització de la 
compareixença i, per tant, no podia cedir-les mitjançant escriptura pública en el termini 
de tres mesos. I, per tant, és una altra causa de nul·litat perquè cal tenir en compte 
que aquestes parcel·les no són adquirides per la Corporació fins a l’any 2005 per 
Junta de Govern Local i, per tant, aquesta compareixença era l’any 2001, per tant, no 
podies fer una permuta en una cosa que realment no tens. Per tant, aquesta és la 
segona causa de nul·litat. 

I la tercera és el no seguiment del procediment legalment establert per l’adquisició dels 
béns. Per realitzar aquesta permuta, que cal aclarir que la permuta sempre és una 
excepció, normalment has d’anar a la concurrència, però la permuta es pot fer sempre 
i quan sigui necessària la seva conveniència i també l’equivalència de valors amb els 
objectes que es fan i, per tant, hauria d’haver constat en l’expedient una memòria 
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acreditativa de la conveniència i la pertinença de dur a terme aquesta permuta atenent 
al caràcter excepcional que he dit abans que és, així com també hauria de constar un 
informe tècnic acreditatiu, quina és l’equivalència de valors, que tampoc hi és. I, per 
tant, aquesta vulneració d’aquest procediment que no s’ha seguit és la tercera causa 
de nul·litat. 

Per tot això, el que portem a Ple és incoar l’expedient per la revisió d’aquesta 
compareixença i notificar-ho evidentment als interessats. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna 
intervenció? El senyor Manuel Martín, pel PSC. 

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC – CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Només per 
anunciar que nosaltres votarem a favor de la incoació de l’anomenat document. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Alguna altra 
intervenció? El senyor Lluc Salellas, per CUP - Crida per Girona. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres també 
hi votarem a favor. Hi votarem a favor perquè cal posar ordre, perquè ja n’hi ha prou 
de convenis estranys al nostre Ajuntament i als ajuntaments d’aquest país. La 
proposta, aquesta proposta que avui d’alguna manera comencem a tirar enrere és fruit 
d’un model especulatiu i d’un moment de bombolla immobiliària que va tenir el suport 
general a nivell del país de Partit Popular, de Partit Socialista i de Convergència i Unió. 
Era el moment de créixer per créixer i créixer tant com fos possible perquè pocs 
empresaris es fessin d’or a base de destruir el territori. És en aquest sentit que 
nosaltres també llegim la proposta en aquest moment i ara més amb la perspectiva de 
quinze anys, d’una Girona que va quedar malauradament desbordada de totxo i 
desbordada d’allò que a nosaltres no ens ha agradat com ha quedat aquesta ciutat 
perquè l’haguéssim preferit molt més equilibrada i sense tantes operacions 
urbanístiques i especulatives. 

Si anem a la proposta concreta, per això, doncs a nosaltres hi han alguns elements 
que ens sorprenen, ens sorprenen de forma greu, de la gestió de com es duia 
l’Ajuntament i d’aquella proposta de la proposta en concret. La primera que aquestes 
finques rústiques que acabarien sent part d’un propietari que és el que ens acabava 
oferint els terrenys del Bosc de la Pabordia era el propi Ajuntament qui les urbanitzava 
prèviament, o sigui, l’Ajuntament pagava la urbanització, segons hem pogut llegir en 
l’informe, pagava la urbanització d’uns terrenys que posteriorment se’ls quedaven uns 
propietaris per fer-hi el que volguessin. O sigui, primer pagàvem i llavors en l’intercanvi 
s’ho quedaven uns propietaris. Per cert, unes finques que teòricament eren rústiques, 
però que en aquest procés passaven a ser urbanitzables. Un conveni que es fa sense 
cap informe on es parli de si aquesta mena de permutes, en podríem dir, està realment 
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compensada o no, això tampoc apareix enlloc. Un procediment que es fa només amb 
l’interès o amb la decisió d’una persona, que és l’alcalde d’aquell moment de la ciutat, 
però que no passa pel Ple, com hauria d’haver passat. Un procediment on es pacten, 
de fet, de finques, es parla de finques, l’Ajuntament compromet finques que no són ni 
tan sols del propi Ajuntament, però que ja anuncia que les comprarà i que 
posteriorment les utilitzarà per fer l’intercanvi. Home, doncs l’empresa en qüestió a qui 
l’Ajuntament els compra pot posar el preu que vulgui, pot posar el preu que vulgui, si a 
més no hi ha cap informe, pot posar el preu que vulgui. És a dir, nosaltres ja informem 
abans que comprarem uns terrenys que els cedirem. (Sona un senyal acústic.) Se 
m’ha fet curt el temps per tot el que volia dir, però en definitiva a mi em sembla que 
l’operació en el seu moment que avui comencem a tirar enrere és un autèntic nyap, un 
nyap d’un moment històric que, ja ho he dit, era l’especulatiu i el de la bombolla 
immobiliària i el que caldria és que les persones i els responsables d’aquell moment 
donessin i parlessin exactament de per què van fer aquestes operacions. 

I sobretot i una pregunta per l’actual equip de govern, han passat sis anys, sis anys 
des que vostès van entrar al Govern i se n’han adonat, se n’han adonat –perquè ho va 
reconèixer la regidora– perquè han de fer una operació en un carrer que coincideix 
amb un d’aquests terrenys, si no, avui encara no sabríem que això existia. Això és el 
que vostè ens va dir a la comissió, senyora regidora, no m’ho estic inventant jo. Per 
tant, el que els demanaríem és que sis anys després, ara sí, posin ordre i que tinguem 
constància tots els convenis urbanístics quins estan fets, quins no i quins són realment 
legals i d’acord a llei. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres 
anunciem el nostre vot favorable a aquesta proposta, que atén fonamentalment a 
terrenys agrícoles i forestals. Però els volem demanar un favor, els volem demanar 
que es facin els màxims esforços possibles per tal que els terrenys que ocupen 
l’anomenat Bosc de la Pabordia siguin preservats. Estem parlant d’un dels anomenats 
boscos periurbans i estem ben segurs, estic ben segur, vaja, que el regidor del 
Paisatge Urbà senyor Sastre estarà d’acord amb mi que aquest bosc, que té una 
important massa forestal i vegetal autòctona, de ben segur cal que sigui preservada, ja 
que a més a més té altres valors afegits com recordava..., i avui mateix sortia a TV3 en 
un reportatge abans de les notícies, ens recordava l’enginyer forestal Jaume Hidalgo 
que el motor del projecte Sèlvans (...) que promou projectes com el que..., la proposta 
d’accions per implementar un itinerari terapèutic i educatiu al Bosc de la Pabordia, que 
consisteix a fer un itinerari, això, terapèutic en un bosc madur, on hi han arbres 
centenaris com a prova pilot d’un itinerari educatiu. I també els voldria recordar que 
allà davant hi ha el Bosc de la Pabordia que basa una bona part del seu projecte 
pedagògic en les visites a aquest entorn. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Simplement dir que totes aquestes reticències 
que el senyor Salellas ha manifestat, també les tenim nosaltres quan realment ens 
trobem amb expedients d’aquesta mena, això recordo que és el 2001 que va passar, 
nosaltres vàrem entrar el 2011. Li recordo que quan nosaltres vàrem entrar vàrem fer 
una auditoria i una de les auditories que vàrem fer va ser a patrimoni. Vostès saben 
que quan es fan auditories realment s’agafen no tots els expedients, no es revisen tots 
els expedients i, per tant, quan vàrem trobar algun problema, algun expedient, sap que 
des de 2011 hem portat expedients a ratificació, hem deixat sense efecte expedients, 
algun d’ells ens ha suposat algun disgust a nivell mediàtic també per coses que hem 
fet. Vull dir, no ens tremolen les mans quan veiem un expedient que no és correcte fer-
ho, es van revisant tots aquests expedients, es van fent, però clar, estem parlant d’una 
quantitat d’expedients enormes, és impossible que els revisis un a un, però ho estem 
fent quan trobem una cosa que no és correcta, vostè sap que ho portem a Ple, ho 
expliquem i demanem l’informe per part de Secretaria i per part d’Intervenció 
corresponents que ens diguin si realment allò era correcte o no. No fa pas tant vàrem 
portar temes d’avals, hem revisat tots els expedients dels avals, seguirem portant 
expedients que els falta presentar la fiança definitiva com és alguns casos en concret 
que portarem en aquest mateix Ple ara en el punt següent d’urgència. 

I, per tant, dir que crec que hi estem treballant, estem treballant amb aquesta idea i 
que nosaltres realment, quan presentem un expedient del nostre mandat, perquè 
també tinc de dir que moltes vegades estem treballant pel passat, perquè tot això és 
treballar pel passat, la majoria d’expedients que porto són antics, els d’ara no, perquè 
ara realment nosaltres sense informe a favor de secretari i interventor ja no ho portem 
a Ple. Per tant, crec que se’ns pot dir que poder anem lents, perquè realment fer totes 
aquestes revisions, tenim un secretari, no en tenim deu de secretaris, que això ens ho 
estudia, i tenim un sol interventor i, per tant, mica en mica s’anirà fent aquesta feina, 
simplement que es tingui paciència.  

Moltíssimes gràcies. 

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

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat l’inici d’expedient de revisió d’ofici de la compareixença formalitzada en 
data 9 de novembre de 2001. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
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VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 

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

11. Crèdit extraordinari i suplement de crèdit per actuacions urbanisme. 

Per acord de Ple de data 24 d'octubre es resolgué modificar el pressupost municipal 
per a l'exercici 2017 en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del 
superàvit pressupostari constatat al Compte General de l'exercici 2016, generant crèdit 
per a tres projectes amb la consideració de Inversions Financerament Sostenibles : 

. IFS Central del Molí : 2017.300.93300.62201 - Import : 1.025.801,16 € 

. IFS Vies públiques : 2017.310.15500.61900 - Import : 204.490,00 € 

. IFS Enllumenat : partida 2017.300.16500.62900 - Import : 15.911,57 € 

Atès que aquests projectes estaven inicialment consignats al pressupost amb càrrec a 
altres partides amb el seu corresponent finançament, procedeix a la data, un cop 
aprovat definitivament l'expedient de modificació pressupostària, donar de baixa la 
consignació inicialment prevista essent possible el canvi de destí a les partides que 
s'informen per part del departament d'urbanisme. 

Correspon al Ple Municipal l'aprovació dels crèdits extraordinaris, així com els 
suplements de crèdit i les baixes per anul·lació de crèdit existents. 

Atès que la modificació no suposa major despesa no financera sobre la inicialment 
prevista, no es preveu modificació en relació al compliment previst dels indicadors en 
relació a l'estabilitat pressupostària. 

Atès el disposat a l'article 177 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 a l'article 35 i següents 
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del RD 500/1990, 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, 

1r.- Donar de baixa els crèdits de les partides següents i pels imports relacionats: 

2017.501.92400.60909 - central del Molí : 1.025.801,16 € 

2017.310.15320.61000 - pla asfalts i pla de voreres : 204.490,00 € 
2017.300.16500.60908 - pla enllumenat i inspecció tècnica : 15.911,57 € 

2.- Habilitar crèdit, en la modalitat de crèdit extraordinari, per a les partides següents i 
amb càrrec a la baixa referida a l'apartat primer d'aquest acord : 

2017.510.13200.62202 - vestidors policia municipal : 160.000,00 € 
2017.300.15310.60908 - cruïlla Cardener amb Reggio Emilia : 300.000,00 € 
2017.300.15310.60909 - carrer Cardenal Margarit : 250.000,00 € 
2017.300.15310.60913 - 2a fase Plaça Pallach : 55.000,00 € 

3r.- Suplementar el crèdit existent a la partida : projectes urbanisme, 
2017.300.15100.60100 amb una quantia de 481.202,73 euros amb càrrec a la baixa 
referida a l'apartat primer d'aquest acord. 

4t.- Exposar al públic el present expedient en els termes assenyalats a l'art 169 del 
RDL 2/2004 i art 20 del RDL 500/1990, atès el disposat a l'art 177 del RDL 2/2004. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Passaríem, doncs, a donar 
compliment al punt número 11 de l’ordre del dia. Senyor secretari... 
(El secretari llegeix el punt.) 

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

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la Sra. alcaldessa-presidenta de conformitat amb l’article 
94 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals 
aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, com vostès 
saben, en el Ple anterior vàrem portar que teníem l’aplicació, teníem un superàvit que 
s’havia d’aplicar a inversions financerament sostenibles per tal de poder-ho fer, perquè 
fins al 31 de desembre d’aquest any teníem temps de fer les licitacions, quedaven 
alliberades la Central del Molí, les vies públiques i enllumenat, eren tres partides que 
quedaven alliberades el seu import. 
I, per tant, el que avui portem aquí és això, donar de baixa els crèdits d’aquestes 
partides i habilitar crèdit a les següents partides: bastidors de la Policia Municipal, 
160.000 euros; la cruïlla Cardener amb Reggio Emilia, 300.000 euros; el carrer 
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Cardenal Margarit, 250.000; el badalot de la plaça Pallach, 55.000; i una partida de 
projectes urbanístics de 481.000 euros. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Bé, nosaltres el que farem serà 
abstenir-nos en aquest punt. Ens abstindrem perquè ni molt menys vam participar en 
la definició del pressupost de cara a aquest any 2017, perquè ni tan sols es va atendre 
cap de les propostes que fèiem com a grup municipal perquè ja hi havia un acord entre 
Convergència i el Partit dels Socialistes de Catalunya que tot fa pensar que es manté 
malgrat les declaracions que s’han anat dient públicament, però a més el que ens 
trobem és que les propostes de canvi que fan avui i que ens porten aquí, malgrat 
evidentment tota inversió és sempre benvinguda i podríem dir que com s’inverteixen 
en aspectes que necessiten millores sempre és senzill de posicionar-s’hi a favor, 
nosaltres considerem que algunes d’elles no són prioritats o que si més no haurien de 
venir acompanyades d’un mínim d’autocrítica, és a dir, d’una banda per nosaltres 
veient la situació d’inversions que té ara mateix la ciutat i les prioritats que tenen els 
barris a Girona no creiem que la modificació s’hagués d’incloure als vestidors de 
l’edifici de la Policia Municipal o ens hagués agradat que amb els 55.000 euros que es 
parlen i s’afegeixen a la plaça Pallach hi hagués hagut per part de la regidora un mínim 
reconeixement de com de malament s’ha fet el procés de la plaça Pallach per l’actual 
Govern, un mínim reconeixement. Perquè, clar, és que si no vostès plantegen –i no és 
la primera vegada que els ho dic– que les coses..., no, invertim, invertim, invertim, bé, 
però podem fer una mica de revisió de com s’ha fet la plaça Pallach mentre vostès han 
governat? I el desori que ha sigut i com encara hem d’invertir més perquè el projecte 
no es va fer com s’havia de fer? No ho podem dir? No podem fer ni això quan 
expliquen les inversions? Tot ho fan bé? 

D’altra banda, sí que celebrem que, per exemple, comenci i arribi la partida per 
Cardenal Margarit, que és una reclamació que fa temps que hi han o que ve per part 
dels veïns i les veïnes del carrer i dels veïns i veïnes de l’Eixample. Sí que en aquest 
sentit ens agradaria saber si amb aquesta partida de Cardenal Margarit ja quedarà tot 
cobert o és una primera fase de tot el projecte que hi haurà. 

Moltes gràcies. 

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

Sr. Miquel Poch Clara (ERC – MES): Gràcies, alcaldessa. És per anunciar la nostra 
abstenció perquè per un costat veiem una certa falta de previsió per part de l’equip de 
govern que inicialment preveu unes obres per destinar a la inversió d’aquest 
finançament sostenible i que al cap d’un mes es canvien i per l’altre costat perquè no 
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tenim prou eines ni coneixement de si és realment el que la ciutat necessita en 
aquests moments, destinar aquests diners d’inversió que es poden fer. 

I per aquests dos motius el nostre grup s’abstindrà. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Com 
especialment es tracta de temes urbanístics, potser respondrà millor al senyor Salellas 
i utilitzem el minut que té, senyor Alcalà. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Moltes gràcies. Sí, una puntualització. De fet, el 
senyor Poch ho ha dit, potser no tenim prou informació i penso, senyor Salellas, que 
és el que li passa a vostè. Referent al tema dels vestidors de la policia, jo ja sé que el 
tema policial a vostè li dona una mica d’urticària, diguem-ho clar, però els vestidors 
com a treballadors municipals estan amb un dèficit molt, molt important. Però dintre 
d’aquesta inversió, no només hi han vestidors, sinó que hi han també tema 
d’accessibilitat. Es posarà un ascensor..., és que entra dintre del projecte, un ascensor 
perquè ja saben vostès que l’accés a la Policia Municipal és a través d’escales i 
l’ascensor que utilitzen les persones que van amb mobilitat reduïda, doncs han de 
cridar un policia perquè de forma interna els obri el pas a l’ascensor aquest que 
utilitzen ells. D’aquesta manera, quedarà solucionat. 

Sobre el tema plaça Pallach, nosaltres n’hem fet un seguiment constant, hi han hagut 
molts de problemes, però hem estat i hem donat la cara amb els veïns i hem tingut 
infinitat de reunions amb els veïns i aquest acord del badalot, pressupostat en 55.000 
euros, que inicialment no estava previst, és perquè hem detectat que el punt més 
important per on entren els degoters (...) per allà i ho assumiran. No estava previst en 
el projecte inicial. I Cardenal Margarit tenim aquest pressupost que els hem dit aquí de 
250.000 amb un projecte que hem ensenyat als veïns i que ells han donat la seva 
conformitat. És un pressupost, és un projecte i entenem que amb això acabarem la 
primera fase ja que els veïns estan molt contents perquè fa quaranta anys que no es 
feia cap actuació allà. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I també per un 
tema que no ha acabat d’entendre, em sembla, el senyor Poch, si li pot precisar... 

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, jo li aclareixo. És que el mes passat el que 
vàrem portar és tenir..., o sigui, nosaltres vàrem dir: tenim un superàvit d’1.250.000 
euros, però les licitacions han d’estar fetes abans del 31 de desembre. Jo vaig explicar 
en el Ple anterior que com que era molt difícil que el que volguéssim fer nou ara entre 
el projecte i la licitació, que saben que són llargues, estigués fet el 31 de desembre, el 
que fèiem era alliberar partides que ja portàvem nosaltres a les inversions, com era la 
Central del Molí, l’asfaltatge o l’enllumenat, que ja hi eren. Llavors l’únic que hem fet és 
aquestes partides alliberar-les i sigui amb el superàvit les hem..., o sigui, hi han posat 
el superàvit, els diners del superàvit per fer aquestes partides i hem alliberat aquestes 
partides, perquè ja hi havien els diners que hi hem..., m’explico? I llavors queden 
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alliberades aquestes partides i per això podem fer noves obres. Jo crec que no ho 
havia entès correctament. Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Hi ha hagut alguna..., s’ha referit 
a vostè? Alguna cosa? Alguna cosa per la qual... (Veus de fons.) Digui. Breument, si 
us plau. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Només per deixar clar que no hi ha 
res d’urticària en les nostres propostes polítiques respecte a la Policia Municipal. Si 
vostè es llegeix el nostre programa veurà propostes concretes constructives i de futur 
per a la Policia Municipal, i som coneixedors perquè hem visitat l’espai de la Policia 
Municipal a la ciutat. Per tant, li demanaríem més respecte i que s’informés 
exactament de les propostes que fem com a partit i no que menystingui el nostre 
posicionament com ha fet en la seva intervenció. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Suposo que es referia que si 
precisament han visitat les dependències i saben de la urgència que hi ha la necessitat 
de fer obres, vostè la referència que ha fet és «hi han coses molt més urgents», és el 
que ha dit vostè. D’acord. Gràcies. Si els sembla, passaríem a la votació de la 
proposta. 

Vots a favor de la proposta? 
Vots en contra? 
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 
nou membres, Partit dels Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, 
l’abstenció dels grups municipals Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre 
membres, CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit Popular, 
integrat per un membre, i el vot en contra del Grup Municipal Ciutadans, integrat per 
dos membres, la modificació de crèdit. 
 
Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per majoria absoluta dels assistents. 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès,  Cristòbal Sánchez i 
Torreblanca  i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,   Elisabeth   
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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 PPC: senyora Concepció Veray Cama.  
En contra:  
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  Vàzquez 
Rodríguez. 
 

12. PROPOSTES URGENTS: 

COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA I RÈGIM INTERIOR 

12.1 Desestimar la sol·licitud de restabliment de l'equilibri econòmic de la 
concessió per a la construcció i explotació d'un estacionament soterrani al 
carrer Santa Eugènia - Parc Central. 

Primer.- Amb data 14 d'abril de 1998 i mitjançant acord del Ple de la Corporació es va 
adjudicar el contracte administratiu per a la construcció i explotació d'un estacionament 
soterrani a Santa Eugenia-Parc Central a la entitat PARKING MARQUINA G.I.C. S.A. 

Segon.- Amb data 21 de juliol de 1998 es va formalitzar la concessió adjudicada amb 
data 14 d'abril de 1998 mitjançant l'expedició del corresponent títol concessional. 

Tercer.- Amb data 3 de juliol de 2001 el Ple de la Corporació municipal va adoptar el 
següent acord : 

"Autoritzar la cessió dels drets concessionals que ostenta l'entitat "Parking Marquina 
GIC, S.A." respecte de l'aparcament soterrani per a vehicles al sector de Santa 
Eugènia - Parc Central, segons acord plenari del dia 14 d'abril de 1998 en favor d'una 
Societat mercantil en forma d'anònima unipersonal a constituir per aportació de l'actual 
concessionària, per donar-se les condicions de solvència tècnica i econòmica, al 
implicar la total subrogació amb el contracte concessional d'acord amb el que estableix 
l'article 112.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, Text Refós de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques i donar-se l'Ajuntament per assabentat 
de la voluntat manifestada de cedir total o en part de la resultant en favor de l'entitat 
mercantil "Cintra Aparcamientos, S.A.", quines circumstàncies haurà de posar en 
coneixement en favor de l'Ajuntament, a efectes de l'oportuna acreditació de la 
solvència tècnica i econòmica dels nous socis en la forma exigida en el Plec 
regulador". 

Quart.- Amb data 5 de setembre de 2016, el Sr.Francisco Javier Mateos Jímenez, amb 
DNI núm.51.442.627-E, en nom i representació de la societat BALSOL 2001,S.A., va 
presentar en el Registre General de la Corporació municipal instancia sol·licitant el 
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restabliment de l'equilibri econòmic financer de la concessió adjudicada amb data 14 
d'abril de 1998. 

Cinquè.- Amb data 12 d'octubre de 2016 la Regidora delegada de l'Àrea de Règim 
Interior emet resolució instant al Secretari General de la Corporació la emissió 
d'informe jurídic envers la sol·licitud formulada pel Sr. Francisco Javier Mateos 
Jímenez, amb DNI núm.51.442.627-E, en nom i representació de la societat BALSOL 
2001,S.A. amb data 31 d'agost de 2016. 

Sisè.- Amb data 5 de desembre de 2017 s'ha emès pel Secretari de la Corporació 
municipal informe que resta incorporat a l'expedient. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Primer.- Atès el que disposen els arts.6 i 7 de la Llei 13/95, de 18 de maig, de 
Contractes de les Administracions Públiques, en quan a la normativa a aplicar al règim 
jurídic dels contractes administratius mixtes. 

Segon.- Atès el que disposa l'art.99 de la Llei 13/95, de 18 de maig, de Contractes de 
les Administracions Públiques en quan a l'execució dels contractes a risc i ventura del 
contractista. 

Tercer.- Atès el que disposa l'art.127.2.2 del Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals en quan al restabliment de l'equilibri econòmic financer dels 
contractes de concessió, i la interpretació que de l'esmentat precepte fa la 
jurisprudència, entre d'altres STS 25 d'abril de 2008, 6 de maig de 2008 i 4 de juny de 
2008. 

Quart.- Atès les competències que la D.A.Segona del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic atorgue al Ple de la Corporació municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, es proposa al Ple l'adopció dels 
següents 

Primer.- DESESTIMAR la sol·licitud de restabliment de l'equilibri econòmic de la 
concessió per a la construcció i explotació d'un estacionament soterrani a Santa 
Eugenia-Parc Central adjudicat a la mercantil PARKING MARQUINA G.I.C. S.A. 
mitjançant acord plenari de data 14 d'abril de 1998 i cedit a la mercantil BALSOL 2001 
S.S. mitjançant acord plenari de data 3 de juliol de 2001, presentada amb data 5 de 
setembre de 2016 pel Sr.Francisco Javier Mateos Jímenez, amb DNI núm.51.442.627-
E, en nom i representació de la societat BALSOL 2001,S.A., de conformitat amb 
l'informe emès pel Secretari General de la Corporació amb data 5 de desembre de 
2017. 

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la mercantil BALSOL 2001 S.A. i al Cap de 
Patrimoni de la Corporació municipal. 
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12.2 Requeriment a la societat "Balsol 2001 S.A.", per la constitució de la 
garantia definitiva establerta en el plec de condicions jurídiques i econòmico 
administratives regulador de la concessió de l'aparcament subterrani del carrer 
Santa Eugènia - Parc Central. 

La societat "Balsol 2001 S.A.", amb CIF número A-17681164 i domiciliada al carrer 
Santa Eugènia, 9-11, és titular d'una concessió administrativa per l'explotació d'un 
aparcament de vehicles ubicat en el subsòl del c/ Santa Eugènia 

- Parc Central, d'acord amb l'autorització de cessió dels drets concessionals aprovada 
pel Ple de l'Ajuntament el 3 de juliol de 2001. 

La clàusula 16 del plec de condicions jurídiques i econòmico administratives regulador 
de la concessió disposa que "la garantia definitiva per assegurar el bon compliment de 
les obligacions derivades de l'explotació de la concessió s'estableix en el 3% del valor 
del domini públic objecte de concessió, de conformitat amb el que preveu l'article 68 
del Decret 336/1998, de 17 d'octubre" 

Vist l'informe emès per l'interventor municipal i la cap de secció de tributs en data 22 
de juny de 2017, sobre les garanties presentades segons plecs de condicions de les 
concessions dels aparcaments soterranis, en el qual s'informa que no consta 
presentada la garantia definitiva de la concessió del Parking Plaça Poeta Marquina de 
la qual l'actual concessionària és Balsol 2001 S.A., amb NIF A17681164. 

Atès que no consta en l'expedient de patrimoni corresponent a la concessió cap 
document que correspongui a la constitució de la garantia definitiva establerta en la 
clàusula 16 del plec de condicions jurídiques i econòmico administratives regulador de 
la concessió. 

Atès que procedeix, per tant, efectuar el corresponent requeriment a la societat Balsol 
2001 S.A. per tal que constitueixi la garantia definitiva que asseguri el bon compliment 
de les obligacions derivades de l'explotació de la concessió. 

Atès que de les dades que consten en els antecedents d'altres expedients que es 
tramiten en aquest Ajuntament relatius a Balsol 2001 S:A., la societat està 
representada pel Sr. Francisco Javier Mateos Jiménez, amb DNI 51442627-E, amb el 
mateix domicili del carrer Santa Eugènia, 9-11 de Girona. 

Articles 91 i següents de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 

Articles 61 i següents del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals. 

Articles 42 i 112 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
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Primer.- REQUERIR a la societat "Balsol 2001 S.A.", amb CIF número A- 17681164 i 
domiciliada al carrer Santa Eugènia, 9-11, concessionària de l'aparcament subterrani 
del carrer Santa Eugènia - Parc Central, representada pel Sr. Francisco Javier Mateos 
Jiménez, amb DNI 51442627-E, amb el mateix domicili, per a que en el termini de deu 
dies hàbils des que li sigui notificada la present resolució constitueixi la garantia 
definitiva establerta en la clàusula 16 del plec de condicions jurídiques i econòmico 
administratives regulador de la concessió consistent en el 3% del valor del domini 
públic objecte de concessió, de conformitat amb el que preveu l'article 68 del Decret 
336/1998, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens 
locals. 

Segon.- Advertir a la concessionària "Balsol 2001 S.A." que en el cas de no constituir 
la garantia definitiva en temps i forma es procedirà a la incoació d'expedient de 
resolució del contracte de conformitat amb el que disposen els articles 42 i 112 de la 
Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques. 

Tercer.- Facultar a l'Alcaldia-Presidència i subsidiàriament el/la Tinent/a d'Alcalde o 
Regidoria delegada en qui delegui o el que exerceixi les seves funcions, per a totes les 
actuacions derivades de l'execució del present acord. 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem, doncs, a 
l’apartat de propostes urgents, en aquest cas saben vostès que n’hi ha dues de 
propostes urgents, les quals ara primer la urgència se justifica en el fet que hi ha uns 
terminis per donar compliment i, per tant, el primer que pertocaria seria votar la 
pertinença de la urgència per separat de cada una de les propostes, tot i que després 
ho substanciarem junt, però també ho votarem per separat. 

Per tant, jo no sé si ho ha de llegir, senyor secretari? Doncs què llegim, les dues? 
Llegim les dues i després votarem la urgència de cadascuna de les dues. 

(El secretari llegeix els punts.) 

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies, senyor secretari. 
Passaríem, doncs, en primer lloc a votar la urgència de la primera proposta que ha 
llegit el secretari relativa a desestimar la sol·licitud de restabliment de l’equilibri 
econòmic de la concessió. Votem la urgència. 

Vots a favor de la urgència? 
Abstencions? 
Moltes gràcies. 
 

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

Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara la segona, que seria la 
relativa a requerir a la societat Balsol, també primer votarem la urgència. 

Vots a favor de la urgència? 
Abstencions? 
Gràcies. 
 
VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació la urgència de la inclusió del punt 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,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Cristóbal Sánchez i Torreblanca  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,     Elisabeth 
Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  
Vàzquez Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
Abstenció:  
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
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Sra. Marta Madrenas i Mir (alcaldessa-presidenta): I ara la tinenta d’alcalde 
substanciarà conjuntament les dues propostes i després ja votarem també per separat 
per si hi haguessin vots diferenciats. Endavant. 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, el 14 d’abril de 
1998 el Ple d’aquesta Corporació va adjudicar un contracte administratiu per la 
construcció i l’explotació de l’estacionament subterrani de Santa Eugènia Parc Central 
a l’entitat Parking Marquina, SA. El 21 de juliol hi ha l’expedició del corresponent títol 
concessional, és quan s’atorga la concessió, i el juliol de 2001 s’autoritza la cessió dels 
drets concessionals. El 5 de setembre de 2016 el senyor Francisco Mateos en 
representació de Balsol 2001 SA, va presentar per registre d’entrada una sol·licitud en 
la qual ens sol·licita el restabliment de l’equilibri economicofinancer. El 12 d’octubre jo 
mateixa com a regidora delegada d’Hisenda i Gestió Municipal, emeto una resolució 
instant el secretari el seu informe jurídic al respecte. El secretari ja ha emès el seu 
informe jurídic i desestima la sol·licitud de restabliment de l’equilibri. Jo us faré cinc 
cèntims del que informa, del que diu aquest informe jurídic. 
La relació jurídica existent entre les parts arrel del títol concessional atorgat a l’any 
1998 és una relació contractual de caràcter mixt i les prestacions que integra 
l’esmentada relació contractual són prestacions pròpies de contractes administratius 
típics, en concret de contracte d’obres i de contracte de gestió de serveis públics, que 
primer es fa l’obra i després es gestiona el servei. I, per tant, el principi de risc i ventura 
es configura amb a regla general inherent a qualsevol contracte de gestió de serveis 
públics o d’obra pública. Per això el contractista ha d’assumir un risc i únicament 
procedeix al restabliment de l’equilibri de la concessió quan l’esdeveniment no entra 
dins d’un risc normal, que ha d’assumir el contractista, i d’aquí la necessitat de restablir 
aquest equilibri economicofinancer de la concessió. A més a més és necessari que es 
produeixi una ruptura substancial i important en l’equilibri economicofinancer del 
contracte, una autèntica subversió de la base objectiva del contracte, i correspon al 
contractista, és el contractista qui ha d’acreditar aquest trencament d’aquest equilibri 
economicofinancer de la concessió. 

El contractista, el concessionari fonamenta la seva sol·licitud que aquest trencament 
de l’equilibri economicofinancer era una despesa no prevista inicialment i que era 
concretament l’IBI, el cobrament de l’IBI. Ens sorprèn que realment l’al·legació sigui 
aquesta quan el cobrament de l’IBI té lloc a partir de l’any 2002. Han passat quinze 
anys i, bé, ens sorprèn que ara sigui degut a l’IBI aquest trencament de l’equilibri. El 
requisit indispensable per a l’Administració que s’acrediti que és arrel de l’IBI, d’aquest 
tribut, i que s’ha produït aquest desequilibri, ens ho han d’acreditar molt bé i no 
únicament una disminució del benefici establert, qüestió que entenem que no s’ha 
acreditat en la sol·licitud que ell ha presentat. I, per tant, es procedeix a desestimar 
aquest restabliment. 
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I la segona proposta d’acord que portem és que fent revisions, com he comentat 
abans, que portava una altra cosa, fent aquestes revisions, s’han detectat una sèrie 
d’irregularitats o manca de documentació, més que irregularitats, és manca de 
documentació, que és la falta de la garantia definitiva. I sabeu que és una falta..., bé, 
és molt important la garantia, que és un dels requisits de nul·litat, que també havíem 
portat en aquest Ple alguna altra vegada. I, per tant, se’ls requereix que presentin 
aquesta garantia i tenen el termini de deu dies a presentar-ho un cop els ho hem 
requerit. 

Moltíssimes gràcies. 

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

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo per anunciar el 
vot del meu grup favorable. La veritat és que jo vull agrair a la regidora l’explicació que 
ha fet ara al Ple i també anteriorment i crec que és un tema bastant complex i 
complicat i, per tant, simplement posar de manifest que nosaltres confiem totalment en 
l’informe que ha emès el secretari d’aquest Ajuntament i, per tant, en aquest sentit com 
que el Govern avui el que ens proposa és fer allò que l’informe del secretari ens diu 
que és el que hem de fer com a institució, doncs, en aquest sentit nosaltres li donarem 
el vot favorable. 

I sí que mostrar una preocupació amb relació a totes les irregularitats o manques 
d’informació, de documentació, que s’estan detectant amb contractes que venen de 
lluny. Llavors jo sincerament comença a preocupar-me de si hauríem de fer un 
replanteig de cara més general de contractes que no hem revisat i que potser 
s’haurien de revisar. Jo sincerament he de dir..., sé que no és culpa d’aquest Govern 
actual, però simplement sí que poso en manifest aquesta preocupació. Avui al Ple és 
la segona vegada que parlem de coses que no s’havien fet bé en el passat, més que 
res perquè tot això no ens pugui perjudicar en un futur o pagar ara els plats trencats de 
coses que es van fer fa quinze a anys, fa vint anys o en fa dotze. Per tant, sí que volia 
fer aquesta reflexió i deixar-ne constància en el Ple. 

Gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC- CP): Sí, moltes gràcies. Efectivament agrair al 
secretari i a la regidora que ens varen explicar aquest informe jurídic perquè ens 
arribava amb el temps just i si l’haguéssim hagut d’analitzar realment eren hores i, per 
tant, agrair-los. El nostre vot també serà favorable. I preventivament i sense acritud, 
però és clar és que una ha de fer intervencions preventives pel que pugui venir 
després per part del Grup Municipal de la CUP i haig de dir també per alguna afirmació 
que s’ha fet des de l’equip de govern. El Grup Municipal Socialista estarà sempre a 
favor d’incoar expedients de revisió, de regularitzar el que calgui i si se’n derivessin 
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responsabilitats polítiques o de qualsevol altre tipus, saben que nosaltres seríem els 
primers a demanar-ho precisament per allò que ens hi va com a partit polític. Ara, el 
que no pot ser és que en cada ocasió, abans de saber el resultat d’aquest expedient 
de revisió, s’aixequi la pols i es posi ombra de dubte no només sobre càrrecs polítics, 
sinó també sobre càrrecs tècnics que han treballat en aquestes qüestions. Per tant, jo 
demanaria una mica de prudència i que no es faci presumpció de culpabilitat, sinó que 
s’esperi que es realitzin aquells expedients de revisió i que no tinguin cap ombra de 
dubte que si hi ha alguna qüestió de demanar responsabilitats polítiques, nosaltres 
també serem els primers a fer-ho. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Vagi per endavant, per les 
acusacions preventives... (Veus de fons.) Bé, no, no, però se’ns acaba d’acusar 
preventivament i s’ha dit que la intervenció s’ha fet de posar tècnics a l’ull de l’huracà 
quan això, com a mínim les intervencions d’aquest grup, sempre ens hem referit a la 
part política, sempre ens hem referit a la part política. 

Dit això i anant al tema que anem, sí, els aparcaments d’aquesta ciutat, i el nostre grup 
municipal vam ser els primers que ho vam denunciar abans que s’hi posés a treballar 
l’equip de govern actual fa... (veus de fons), bé, doncs abans que la ciutadania en 
tingués coneixement que vostès hi estaven treballant des de fa tant, m’estranya a mi 
que entre 2011 i 2015 no portessin res sobre el tema, si tant ho tenien treballat. Però 
aquest grup municipal que fa un any i mig i dos anys ja vam posar el tema públicament 
sobre la taula, és que els aparcaments d’aquesta ciutat hi han diversos procediments 
irregulars, diversos procediments irregulars, que de fet és el que ens explica l’informe 
del secretari quan per exemple personalment me l’he llegit avui, i utilitza el terme 
«d’irregularitat» en el seu informe. I és que el que estem parlant aquí és especialment 
d’un aparcament, un aparcament que ens reclama diners quan, atenció, i això si una 
cosa hauria de demanar l’equip de govern és que ho expliquessin bé a la ciutadania, 
perquè hi han certs temes que jo tinc la sensació que es queden aquí, perquè hi ha 
certs temes que sí que els porten a Ple, però els expliquen poc a la ciutadania. Que 
una empresa no ha complert, no ens ha dit quant havia facturat i quins beneficis havia 
obtingut a partir dels quals nosaltres havíem de calcular el cànon que ens havia de 
pagar, i això està passant any rere any en governs del tripartit i també en governs de 
Convergència i Unió, ha passat amb els dos governs, això és molt greu. 
Segurament..., la senyora Veray deia «és que potser haurem acabat perdent molt». 
No, no, és que aquest cas el que ens demostra és que ja hem perdut, senyora Veray, 
ja hem perdut els gironins i gironines, no tenim manera de comprovar si els senyors a 
qui els vam oferir i els vam concedir aquests aparcaments han pagat el que tocava a 
l’Ajuntament de Girona, aquesta és la realitat avui en dia, no tenim manera, resulta que 
no tenim manera de saber si l’empresa que està explotant un servei públic 
d’aparcament ha pagat o no ha pagat fins al 2015, si ha pagat o no ha pagat el que 
tocava, és extremadament greu i això la ciutadania ho hauria de saber, no ho hauríem 
de saber els vint-i-cinc regidors i regidores. Això s’hauria d’explicar bé i la gent ho 
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hauria de saber que quan s’aparca allà es tracta d’una empresa que no ha complert, 
que no ha complert tampoc amb la garantia que havia d’haver fet des del primer dia. 

(Sona un senyal acústic.)  

I acabo perquè jo m’enrotllo molt i els torns són breus, però bé, donarem suport a la 
proposta. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Moltes gràcies, alcaldessa. Miri, nosaltres 
volem anunciar el vot favorable a les dues propostes. Ara bé, com deia el senyor 
Salellas, en aquesta ciutat segurament hem descobert al llarg d’aquesta legislatura 
que el ciutadà no té un problema d’aparcament, sinó que té un problema dels 
aparcaments, perquè al llarg d’aquesta legislatura, de quants aparcaments hem estat 
parlant? De molts, no? Gairebé ple sí i ple també van sortint tems que atenyen 
aquesta concessió amb sòl públic. 

Per tant, sí que seria convenient potser continuar burxant a veure què i anar gratant i 
espigolant, perquè crec que realment sí que tenim un seriós problema. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, jo voldria dir a 
la senyora Paneque que no tinc cap tipus de dubte que vostè i el seu grup recolzaran 
tot allò que sigui beneficiós per a l’Ajuntament de Girona i tot allò que sigui legal per 
l’Ajuntament de Girona, no en tinc cap tipus de dubte. Em sap greu si amb la meva 
intervenció puc haver dit alguna cosa que realment hagi molestat, però realment no 
tenim cap dubte, almenys ni el Govern ni jo mateixa. 

Quant al senyor Salellas, és que vostès sempre s’adjudiquen tots els mèrits i nosaltres 
per què estem treballant, si vostè s’ho adjudica sempre tot? Bé, m’entén? Em vaig 
llegint aquest informes que els vaig resumint, que li asseguro que em costen lo seu 
entendre’ls perquè són molt complicats, aquests informes. I crec que nosaltres des 
d’un primer moment, des del primer moment que vàrem arribar aquí, vàrem parlar amb 
el secretari, vàrem parlar amb l’interventor –amb la secretària en el seu moment–, amb 
l’interventor de voler fer les coses bé, de voler-ho fer correcte, que quan vèiem 
realment alguna cosa que no era correcta ho portaríem al Ple, que el Ple precisament 
és el lloc on tota la ciutadania s’assabenta del que passa a l’Ajuntament i, per tant, si 
ho portem al Ple, hi han els mitjans de comunicació que ho faran públic, per tant, més 
públic que això no pot ser. No sé vostè què entén per públic? Que agafem el micròfon i 
anem a explicar-ho a tots els llocs? Jo crec que no funcionem d’aquesta manera, la 
manera de funcionar és portar les coses al Ple, que s’expliquin al Ple i si algú no ho ha 
entès, evidentment fora del Ple podem explicar-ho a ells i als mitjans de comunicació 
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que sempre ens ho han preguntat. I, per tant, que queda claríssimament que som 
nosaltres, el Govern, qui té la iniciativa de portar les coses, de fer les revisions. Vàrem 
ser els primers que hem fet revisions a moltíssimes coses, el que passa que, com li he 
dit abans, tècnicament no disposem de tants de tècnics per poder mirar tantes coses 
com voldríem, però ho seguirem treballant i ho seguirem fent com ho hem fet des del 
primer dia. 

Moltíssimes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. Doncs, passaríem 
a la votació d’aquesta proposta. En primer lloc, la primera, que seria la de desestimar 
la sol·licitud del restabliment de l’equilibri econòmic de la concessió. D’acord? 

Per tant, vots a favor d’aquesta proposta? 
Moltes gràcies. 
 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat, desestimar la sol·licitud de restabliment de l’equilibri econòmic financer de 
la concessió presentada pel Balsol 2001, SA. 
 

VOTACIÓ  
 
Sotmesa a votació, la proposta es 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,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Cristóbal Sánchez i Torreblanca  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,     Elisabeth 
Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  
Vàzquez Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I passaríem a la votació de la 
segona de les propostes, que és la de requerir la garantia. 

Vots a favor de la proposta? 
Moltes gràcies. 
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Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat requerir a la mercantil Balsol 2001, SA perquè en el termini de deu dies 
constitueixi la garantia definitiva. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta):Moltes gràcies. 
 
VOTACIÓ 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Vots a favor: 
Grup Municipal  CiU:  senyors/es  Marta  Madrenas  Mir,  Eduard  Berloso Ferrer,  
Glòria Plana  Yanes,  Ma  Àngels  Planas  Crous,  Maria Isabel  Muradàs  Vázquez,  
Joan  Josep Alcalà Quiñones,  Carles  Ribas  Gironès, Cristóbal Sánchez i Torreblanca  
i Narcís Sastre Fulcarà. 
Grup Municipal ERC-MES: senyora Maria Mercè Roca Perich, senyors Miquel Poch 
Clara, Pere Albertí Serra i Martí Terés Bonet. 
Grup Municipal CUP-Crida per Girona: senyors/es Laia Pèlach Saget, Lluc Salellas 
Vilar, Ester Costa Fita i Toni Granados Aguilera. 
Grup   Municipal   PSC-CP:   senyors/es   Sílvia   Paneque   Sureda,     Elisabeth 
Riera Alemany, Joaquim Rodríguez Vidal i Manuel Martín Vertedor. 
Grup  Municipal C’s:  senyora  Míriam  Pujola  Romero  i  senyor  Manuel  
Vàzquez Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 

MOCIONS 

13. Moció que presenta el Grup Municipal ERC - MES per reactivar el Consell de 
les Arts i de la Cultura de Girona. 

El Consell de les Arts i de la Cultura de Girona és un organisme creat per l'Ajuntament, 
per acord de Ple celebrat el dia 3 d'octubre del 2000, com a espai de reflexió en el 
camp cultural. La voluntat del Consell és promoure el debat en aquest sector per tal 
d'identificar  els escenaris desitjables en els quals la ciutat  se situï i pugui generar, en 
un futur immediat, consens respecte a les polítiques culturals. 

El nostre grup pensem que és molt important ordenar i planificar un sector tant 
important per Girona com és el de la cultura, i fer-ho més enllà dels designis del 
govern de torn i amb la participació d'experts, agents culturals i personalitats diverses 
del món de la cultura. 

En els darrers anys, però, el Consell de les Arts i de la Cultura de Girona ha anat 
perdent pes progressiu fins al punt de resultar inoperant, malgrat que figura encara 
com una de les competències de la regidoria corresponent segons el cartipàs en vigor. 
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En un moment com l'actual, pensem que la feina del CACGi seria molt interessant en 
termes d'assessorar en matèria de relacions cultura-turisme, creació de nous públics, 
política de festivals, cultura als barris o impuls de ciutadania. Tampoc estaria 
malament disposar d'un espai formal i expert com el que ens ocupa per generar més 
intel·ligència al voltant de projectes de futur com el de la Casa Pastors o el de l'antic 
cinema Modern. 

1. Reactivar el Consell de les Arts i de la Cultura de Girona com a espai d'expertesa 
amb l'objectiu d'assessorar i reflexionar en matèria de cultura a la nostra ciutat. 

2. Renovar els membres del CACGi a proposta del Plenari municipal. 

3. Elaborar un reglament que, entre d'altres, defineixi la naturalesa i les funcions del 
CACGi. 

4. Amb  el  suport del  CACGi,  revisar i  actualitzar  el  Pla  Estratègic  de Cultura 
aprovat l'any 2010 com a eina consensuada de planificació i ordenació de les grans 
línies d'actuació en matèria cultural per als propers anys. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara vindria ja el torn de les 
mocions. N’hi ha una que ha entrat pel tràmit ordinari i una altra que és moció urgent, 
que passarà en darrer terme. Per tant, aniríem per la moció que porta el número 13, 
que la presenta el Grup Municipal d’Esquerra - MES i que la substanciarà la senyora 
Maria Mercè Roca. 

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. El 
títol de la moció és transparent i diu ja la finalitat de la moció, és a dir, el que volem 
amb la moció que presentem és reactivar, ressuscitar, impulsar –poseu-hi el nom que 
vulgueu– el Consell de les Arts i de la Cultura de Girona. 
El Consell va néixer amb una tasca molt important que era promoure el debat cultural 
de la ciutat, buscar consensos en polítiques culturals. I sobretot el que havia de fer era 
buscar aquests consensos més enllà dels mandats de quatre anys. Tothom sap que el 
Consell existeix, però que està inoperant, i pensem que és una llàstima, perquè, 
precisament, tenim a sobre de la taula en el camp de la cultura, hem tingut i tenim ara i 
tindrem, doncs, temes molt importants com, per exemple, la Casa Pastors, el Modern, 
la captació de nous públics, la cultura als barris, l’ordenació dels festivals, tota una 
sèrie de temes molt importants i que pensem que el Consell si hagués estat actiu 
podria haver estar molt útil, precisament, per donar i per guiar una mica amb la seva 
opinió els polítics. 

Mai és tard, nosaltres la proposta que fem és reactivar-lo ara i, a més a més, una 
vegada reactivat –i això ho diu el punt número 4 de la moció– demanem que també es 
revisi el Pla estratègic de cultura que es va aprovar l’any 2010. Pensem que era un pla 
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molt ben fet i pensem que revisar-lo i actualitzar-lo tindríem un pla estratègic que aniria 
també molt bé per planificar i per ordenar tot el que hem de fer en matèria de cultura 
en els propers anys.  

I un dia parlant d’aquesta moció, senyor Ribas, vostè em va dir: «Com haurà de ser 
aquest Consell?» I jo vaig dir: «Un bon consell.» I això és precisament el que hem de 
discutir entre tots –en el número 3 de la moció–, hem de decidir si volem un consell 
que sigui més consultiu o més vinculant –de tot això n’hem de parlar–, però jo penso 
d’entrada que com totes les coses, doncs, segurament en el punt mitjà hi haurà la 
virtut. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Intervencions? La 
senyora Veray, pel Partit Popular. 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies, senyora alcaldessa. Jo per anunciar el 
vot favorable del meu grup a aquesta moció. Crec que el debat o les mocions sobre 
cultura ja són un clàssic en aquest Ajuntament i cada vegada que en portem una… 
crec que el tema del Consell de les Arts surt: sempre diem que sí que tots estem 
d’acord a reactivar-lo, que és molt important, però sincerament jo he de dir que recordo 
que hagi funcionat bé i a tuti pleni molt poques vegades, no? I, per tant, en aquest 
sentit crec que hauríem de fer tots una reflexió en el sentit que els compromisos 
aquests que agafem finalment els duem a terme.  

El primer punt diu reactivar el consell, i hi estic d’acord. I després diu: «renovem i 
elaborem el reglament». Efectivament, és que si no renovem els membres i no 
elaborem un reglament, impossible que el reactivem. Per tant, en aquest sentit jo crec 
que fins i tot canviaria l’ordre dels punts en aquest sentit, vull dir que jo crec que per mi 
el compromís més important és el punt 2 i el punt 3, no?, perquè és necessari i bàsic 
parlar-ne i complir el punt 1, que és la reactivació.  

I totalment d’acord que es revisi i s’actualitzi, si escau, el Pla estratègic de cultura, que 
jo crec que sí que escaurà modificar-lo, sobretot en el sentit d’actualitzar-lo a aquella 
realitat que avui tenim a la ciutat, que del 2010 al 2017, a punt d’entrar al 2018, les 
coses han canviat molt, la realitat cultural ha canviat molt i també la diferent 
importància que s’ha donat a les diferents activitats culturals de la mateixa ciutat. A 
l’últim Ple parlàvem de festivals, els donàvem un nomenament especial, els fèiem… 
Bé, doncs, tot això jo crec que s’ha d’englobar en aquesta revisió i actualització del Pla 
estratègic de cultura, comptant també, doncs, amb aquesta renovació i amb aquest 
nou Consell de les Arts i de la Cultura de Girona sinó reactivat del tot, si més no amb 
el fil a l’agulla per aconseguir en els propers mesos d’activar-lo. Per tant, tenen el vot a 
favor del meu grup municipal, espero que també el del Govern, perquè és necessari 
per poder-ho fer. 

I estic d’acord amb la senyora Roca, per fer tot això n’hem de parlar amb tranquil·litat, 
no directament en un ple, sinó abans, per poder arribar a una proposta, jo crec que si 
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pot ser consensuada pels vint-i-cinc regidors, doncs, molt millor que no pas només per 
una part. 

Gràcies. 

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

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (Ciutadans): Sí, bona nit. Bona nit, senyora 
alcaldessa, gràcies. Nuestro Grupo Municipal de Ciutadans apuesta claramente por la 
cultura, cultura que debe servir para enseñarnos diferentes sensibilidades y maneras 
de hacer y de ser; cultura desde un punto de vista de ampliar horizontes y puntos de 
vista; cultura sin ánimo de segmentar o arrinconar; cultura que reconozca la excelente 
labor que los artistas llevan a cabo, independientemente de su origen, su idioma, 
cultura integradora, cultura de suma. 

La moción que hoy vemos incorpora interesantes elementos de enriquecimiento del 
Consell de les Arts i la Cultura de Girona, un consell que ha ido perdiendo peso y el 
cual ha pasado a ser meramente anecdótico. Entendemos que el Área de Cultura es 
una pieza importante de todo ayuntamiento, pero también de la vida social, y es por 
ello por lo que consideramos que esta área debe contar con importantes consensos en 
la detección, planificación y puesta en marcha de iniciativas. El reconocimiento y 
puesta en marcha del Consell de les Arts i la Cultura reclama, no obstante, la 
concreción de más operativas y una estructura que a día de hoy deberían ser 
revisadas para su actualización y para llegar a ser un elemento definitorio y decisivo 
en el plan de presente y futuro que el Ajuntament deberá poner en marcha.  

Por estos elementos, nuestro voto a la moción será favorable, pues de caras al año 
nuevo que empieza debería agilizarse a fin de seguir el plan de 2018, puesto en 
marcha por el equipo de gobierno, y poder enriquecer y apoyar toda creación y 
desarrollo de la cultura en nuestra ciudad. 

Muchas gracias. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. El senyor Quim 
Rodríguez, pel PSC. 

Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC – CP): Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, creiem 
que va ser un encert la recuperació de la regidoria de Cultura ara fa, doncs, gairebé 
dos anys pel que representa de lideratge i aprofundiment en una àrea que és 
fonamental per al desenvolupament social. 

La cultura esdevé un medi privilegiat d’integració social i de socialització i per fomentar 
la capacitat estètica i crítica de la societat. Ara bé, si bé moltes de les propostes que 
es varen recollir en el Pla del 2010, com deia la ponent, ja estaven o s’han anat 
implementant durant aquests anys, és en aquests darrers mesos que s’albira la 
intenció d’ordenar sectors culturals diversos, com el mapa cultural –en estudi–, el 
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mapa de museus o els futurs nous espais, com deia la ponent, com ara el Modern o la 
Casa Pastors. 

Ens cal afegir-hi, al nostre entendre, les propostes que han anat sorgint des d’aquesta 
corporació o en altres àmbits, si es considera convenient, a més de la dinamització del 
Consell de les Arts i la Cultura –per cert, amb els incentius que calgui si se li vol donar 
una rellevància que pot tenir pel que fa a l’avaluació i propostes–, establir una relació 
amb la universitat, tant pel que fa amb les càtedres, per exemple, com el tema 
patrimonial, juntament amb la Diputació, la Generalitat i els col·legis professionals, 
l’estudi d’espais amb visió metropolitana o la universalització de la cultura, com dèiem. 

Per això, estem d’acord amb l’esperit de la proposta i si cal en la lletra també. Malgrat 
tot, creiem que per l’entitat de la regidoria, com dèiem, amb el desplegament del Pla 
estratègic, l’operativitat del Consell de les Arts i els nous reptes, s’hauria d’abordar tot 
plegat en el si d’un consell municipal de les arts i la cultura, com disposen diverses 
ciutats com ara Barcelona, Terrassa, Badalona, etcètera, on es podrien crear taules de 
treball en què s’abordi, per posar uns quants exemples, la història i el patrimoni 
arquitectònic i cultural, la cultura popular i tradicional, les lletres i la lectura pública, la 
música, les arts escèniques, les arts plàstiques i audiovisuals, la cultura 
tecnocientífica, la cultura d’educació i valors cívics i socials, per exemple. Bé, un 
consell municipal, doncs, que tingués per objectius permetre i mantenir el debat 
cultural, que estimuli la participació i que doni suport a les expressions culturals 
d’arreu. 

Per tant, votarem a favor, i amb la incorporació, si pot ser, d’aquest Consell Municipal 
de les Arts. Gràcies.  

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, moltes gràcies. Nosaltres hi 
votarem a favor, perquè creiem en la participació, creiem, i ho hem defensat des de 
sempre en el nostre programa electoral, en la necessitat de la cogestió, de la 
participació, de la decisió de forma democràtica amb les persones, amb les entitats, 
amb la gent que participa de la cultura a la ciutat i que, d’alguna manera, això s’havia 
de formalitzar i que l’espai, doncs, del Consell era la manera que ja teníem i que calia, 
doncs, reactivar-lo. De fet, aquí el que hem vist és que durant uns mesos se’ns 
explicava les bondats en la redacció del PEC, de com s’havia traçat amb la cultura de 
la ciutat espais de treball compartits, espais de treball per definir com, doncs, les 
indústries creatives i culturals podien ser tan bones per a la ciutat… Bé, mesos 
després tot allò no sabem on està, perquè ho vam utilitzar per fer un PEC, però llavors, 
avui en dia, no tenim un espai permanent de participació, de cogestió, de 
corresponsabilització també de les polítiques culturals a la ciutat. I em sembla que la 
proposta que porta avui Esquerra Republicana - MES al Ple, doncs, va en aquesta 
línia i, per tant, hi donarem suport. 
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Esperem també que el Govern hi doni suport després de sis anys de negar –de negar– 
l’existència d’aquest consell; han estat sis anys negant-lo. Esperem avui que facin un 
pas endavant i es canviï el que per nosaltres ha sigut un error. També celebrarem la 
possibilitat que la resta de grups sí que se’ls aprovin mocions a diferència de les 
nostres quan són propostes constructives de cara al futur. En el cas de la CUP mai 
tenim la fortuna que siguin valorades en aquest sentit. 

I, finalment, una apreciació sobre la moció en si, i és que nosaltres el 2011 ja parlàvem 
que s’havia de redefinir el Pla estratègic de cultura que havia impulsat el Govern del 
tripartit. Ja ho dèiem. Llavors, estàvem sols –llavors, estàvem sols– perquè Esquerra, 
per exemple, no ho defensava, i celebrem que avui d’aquell document del 2010 sigui 
pel temps, suposo, que ha passat, doncs, creguin que s’ha d’actualitzar. I ho celebrem 
i ens n’alegrem. 

I, finalment, doncs, ens hagués agradat que el senyor Quim Rodríguez, que ha estat 
un any i mig en el Govern d’aquesta ciutat, fa aquesta proposta avui aquí al plenari, 
però ha tingut un any i mig per fer-la en el Govern i no sé si vostè l’ha feta estant dins 
el Govern o és que no tocava estant dins el Govern parlar de cultura. 

Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tots. No 
hagués imaginat mai que en una moció on hi havia el consens global de tots hagués 
acabat sortint aquelles petites espines que sempre dificulten que les coses vagin a bon 
port. I això és el que vaig intentar dir en el seu moment. Quan la senyora Maria Mercè 
Roca em va plantejar que entrava aquesta moció, vaig trigar dos segons a dir-li «sí, 
només faltaria». Evidentment, li vaig apuntar el que ara apuntava el senyor Quim 
Rodríguez del Consell Municipal, i jo crec el veig metropolità, d’àrea metropolitana, 
perquè també tenim instal·lacions que van molt més enllà del que és el concepte de la 
ciutat de Girona. Però sí que és totalment necessari reactivar el Consell de les Arts, 
que no és que el tinguéssim –ara no recordo l’expressió, senyor Salellas… Per cert, 
deixi’m un incís: em sembla que com a regidor de Cultura vostè i jo ens hem entès 
amb més coses que no pas discrepar. Si me les porta en una moció segur que els les 
podré aprovar; el problema és que nosaltres despatxem i fem la feina abans i ho tirem 
endavant conjuntament. No s’enfadi perquè aprovem altres mocions d’altres grups, no 
se m’enfadi. 

El que volia dir és en aquest aspecte, evidentment ho hem de tirar endavant, però no 
el vam deixar dormir, sinó la problemàtica que va haver-hi –i hi ha apuntat no sé quin 
ha sigut el grup– que la indefinició del que havia de ser realment aquest consell va 
motivar moltes discrepàncies internes: si era més intervencionista, poc 
intervencionista, si havia de marcar la política realment cultural de la ciutat, amb tot el 
seu ampli espectre, o només havia d’anar al que seria la base. Això, reconeixerà la 
senyora Maria Mercè Roca que va ser una de les dificultats que va tindre el Consell, i 
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es va anar dilatant en el temps la seva reiteració en reunions, fins acabar 
desapareixent. 

Davant d’això, què vam proposar, des de fa dos anys, i comptant que jo sóc regidor de 
cultura? Primer, la necessitat de la relectura del pla estratègic creant el mapa cultural. 
El mapa cultural el tindrem de ben segur, segons ens va dir el tècnic, el proper mes de 
febrer; tindrem ja definit el que seria la base del mapa cultural. A partir d’aquí, això ens 
ha de donar les eines suficients perquè els partits polítics facin política, però que hi 
hagi una base cultural que sigui intocable. És a dir, que no puguem fer demagògia 
d’allò que no hauríem de fer mai demagògia, que és de la cultura. I després cadascú 
posa en pràctica la cultura que ell vulgui o la política cultural, permetin-me dir 
correctament l’expressió. A partir d’aquí, originar un debat amb un consell i, per què 
no?, amb un consell. I d’això n’he parlat amb l’alcalde tant de Salt, que, evidentment, 
tenim ens que estan interactuant de forma diària, i necessitaríem, doncs, una política 
molt més propera i potser molt més ferma de treball en equip. 

Per tant, sí, i ja que m’ho demana, ja us encoratjo a tots, i quan dic a tots…, hi ha una 
regidora que fa un moment –acabo de seguida, alcaldessa– ha dit «poses mala cara i 
encara contestaràs malament»; no, jo el que vull dir com a regidor de Cultura és: quan 
convoquem una reunió que hi siguem tots, perquè no val després vindre al Ple i parlar 
de cultura quan no s’ha assistit a les reunions per tractar –no parlo d’aquesta banda 
d’aquí, bé, tampoc vull ara definir–, però em refereixo a Ciutadans, que justament és el 
que m’ha recalcat això –m’ha recalcat això. És clar, és que hem de ser-hi, si ens ho 
creiem, ens ho creiem de veritat. 

I acabo alcaldessa, molt ràpid, molt ràpid. És que com que jo no he pogut parlar en 
tota l’estona ara em tocava desfogar-me. 

El més important, passat festes jo demanaré ja que els convoquin per parlar de la base 
més principal: el reglament, què volem que sigui el Consell, que això ja ens portarà 
debat llargues hores. 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Si la senyora 
Roca vol fer la reflexió final. 

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies a tots 
pel vostre vot favorable i per les vostres aportacions, que han estat molt interessants. 
Gràcies, estem contents. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Passaríem, si de 
cas, a la votació d’aquesta moció… (El Sr. Vázquez demana per parlar.) Per 
al·lusions? 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (Ciutadans): Senyories, nosaltres som dos i arribem 
a on arribem. Cregui que fem tot el possible. 
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Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé, moltes gràcies. Doncs, 
passaríem a la votació de la moció. 

Vots a favor de la moció? 
Moltes gràcies. 
Sr. José Ignacio Araujo Gómez (secretari general): S’aprova, per tant, per 
unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal Esquerra Republicana - MES per 
reactivar el Consell de les Arts i la Cultura a Girona. 

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

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

MOCIONS URGENTS 

14. Moció que presenten els grups municipals CiU, ERC - MES i CUP - Crida per 
Girona de canvi de nom a la plaça Constitució. 

Atès que el passat dia 1 d'octubre de 2017 els gironins, igual que tots  els catalans 
amb dret a vot, van ser cridats pel Parlament de Catalunya a un referèndum per decidir 
al respecte de la independència de Catalunya. 

Aquell dia una majoria de gironins van anar a votar seguint el mandat del Parlament, 
tot i que el Tribunal Constitucional va declarar el referèndum com a inconstitucional. 

Els responsables del govern de l'Estat van considerar que el referèndum s'havia 
d'aturar utilitzant tots els mitjans al seu abast, violència inclosa. Per aquest motiu, 
havien arribat dies abans milers d'efectius dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. 
D'aquesta manera el matí del dia 1 d'octubre policies nacionals totalment equipats amb 
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material antiavalot i fusells llança pilotes de goma (prohibides a Catalunya) van entrar 
a diferents punts de votació amb l'objectiu de retirar les urnes. El resultat d'aquesta 
operació és del tot coneguda. 

La ciutadania de Girona, en comptes de rendir-se a la violència policial, va decidir 
continuar mantenint els col·legis electorals oberts per tal que tothom  que  volgués, 
pogués dipositar el seu vot a les urnes. Va ser un acte de dignitat, de protesta i de 
manifestació de la voluntat  democràtica que impregna els gironins. 

Passats aquests fets s'ha posat sobre la taula del Govern espanyol la necessitat de 
seguir dialogant per trobar una sortida a la voluntat de milions de catalans. La resposta 
ha estat l'empresonament i exili del Govern i l'aplicació de l'article 155  de la 
Constitució espanyola. 

Mitjançant l'aplicació d'aquest article l'autogovern de Catalunya ha estat esborrat  i el 
Govern legítim, sortit de la voluntat  del poble, substituït per un govern no  votat pel 
poble català. 

Per tot això i per fer un acte de reconeixement a tants de ciutadans gironins que hem 
vist trepitjats els nostres drets i llibertats individuals i col·lectius, es proposa al Ple 
donar suport a la proposta presentada  a la Comissió del Nomenclàtor en  el sentit de 
canviar el nom a la Plaça de la Constitució de Girona per Plaça de l’1 d’octubre. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I ara passaríem a una moció 
d’urgència. Crec que els hem pogut traslladar a tots vostès una còpia. De fet, és una 
moció que presentem conjuntament amb els grups d’Esquerra - MES, CUP - Crida per 
Girona i nosaltres mateixos, el grup del Govern. I primer de tot, com que cal votar-ne la 
urgència, que ve derivada realment de certa situació d’incertesa per part de moltes 
entitats, de molts ciutadans, de moltes persones que ens traslladen a molts regidors, a 
mi mateixa també, ens traslladen la seva voluntat, la seva opinió que s’hauria de 
realitzar una modificació del nom de la plaça Constitució. És cert que tots nosaltres 
hem rebut multitud de peticions i crec que per evitar aquesta situació d’incertesa quan 
és cert que una gran majoria d’aquest consistori està d’acord que es porti a terme 
aquesta modificació, crec que és important per evitar, doncs, que es continuï allargant 
aquest procés, que un cop ja s’hagi pres la decisió aquí, després seguirà el procés que 
hagi de seguir, però així tothom tindrà clar on estem. Doncs, d’aquí la urgència. 
Perquè, de fet, es volia presentar al proper Ple extraordinari de pressupostos, però en 
saber ara que no es podia aportar de forma ordinària en el Ple de pressupostos 
extraordinari, per això hem decidit presentar-ho avui, per no haver d’esperar encara 
més d’un mes, un mes i mig, a proposar aquesta moció.  
Aquesta és la raó de la urgència, per acabar ja amb la certa incertesa que s’està 
produint entre la ciutadania. 

Per tant, si de cas, primer votaríem la urgència d’aquesta moció. (Veus de fons.) Ah, 
sí!, i tant i tant, sí, sí, senyora Veray. 
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Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Gràcies. En relació amb la urgència, cosa que 
sincerament discrepo totalment, ho sento molt, no me la crec: la urgència d’aquesta 
moció és que el 21 de desembre hi ha eleccions i vostès en lloc d’esperar-se al gener, 
la volen per al desembre, no sé per què si els tres partits que la presenten ja se sap 
quins són. Per tant, si és per guanyar vots davant d’Esquerra o de la CUP, 
sincerament no ho he d’entendre. 

Crec que és un gran oportunisme, que és tornar a obrir i a tenir un debat en aquest 
Ajuntament que ja l’hem tingut moltes vegades. Vostès parlen d’una proposta ja 
presentada en el nomenclàtor, doncs, ja es reunirà la Comissió del Nomenclàtor i farà 
la seva feina. És del tot innecessària aquesta moció si no és perquè vostès per 
oportunisme polític total la presenten perquè la setmana que ve hi ha eleccions. 

Per tant, el nostre vot a la urgència, que serà el mateixa que a la moció, és que no. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC - CP): Sí, ara parlaré sobre la urgència i després, 
en tot cas, sobre la moció. 

El cert és que perquè aquesta proposta tingués tràmit el que s’hauria de reunir de 
manera urgent seria la Comissió del Nomenclàtor. La veritat és que no entenc massa 
bé la urgència de presentar-ho com a moció, si es vol discutir ràpidament ja hi ha la 
comissió, i nosaltres, doncs, estarem encantats de discutir-ho en aquell moment i quan 
s’elevi al Ple també. 

I, per tant, el fet que se substanciï conjuntament, doncs, ha sigut cinc minuts abans del 
Ple, perquè tots hem vist que ha estat d’aquesta manera, el fet que es vulgui justificar 
la urgència, nosaltres ens abstindrem de la urgència i llavors, doncs, ja els 
preguntarem concretament què estem votant, perquè no entenem molt bé l’últim 
fragment, i el nostre vot serà favorable o no en funció de la resposta que rebem dels 
grups ara en aquests moments proponents d’aquesta moció. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, guaiti, si 
em permeten, per respondre si és oportunisme o no. Home, si això fos presentat per 
un dels partits que en principi podem o no defensar la independència, podria ser 
pensat així, però això és defensat per tots els partits que pensem que la 
independència és el camí que ha de seguir aquest país. Per tant, en aquest sentit, jo 
crec que oportunisme jo les coses estan ja molt dites i molt clares. Jo li he volgut 
explicar i estic segura que vostè sabrà i veu que a les xarxes…, i que es demana 
insistentment que es produeixi aquest canvi. Per tant, jo crec que en aquest sentit no 
l’hi veig, aquesta és la veritat. 
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I en segon lloc, que sí que és cert que és un tema prou important que enteníem que sí 
que calia fer un acte una mica més formal, un acte formal per part del consistori i de 
tots els grups que estan d’acord amb aquesta modificació, precisament per això, 
perquè no se l’apropiés cap, ni ningú, per evitar l’oportunisme, perquè fos des del 
consistori amb el nombre de regidors que creguin convenient fer aquesta modificació. I 
per això, doncs, és pel qual es planteja aquesta proposta en el Ple, per dotar-la d’una 
mica més de dignitat, com en el seu moment es va fer amb l’espai de Lluís Maria de 
Puig, no?, que ja s’havia aprovat prèviament en un ple. 

És cert que moltes de les propostes no aniran directament al Ple, serà a posteriori que 
hi passaran. Però en aquest cas ens semblava per l’expectativa que està creant en 
tantes i tantes persones, en tants i tants ciutadans, doncs, fer-ho així. Aquesta és 
l’explicació. 

Per tant, si els sembla, anem a votar la urgència. 

Vots a favor de la urgència? 
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 
nou membres, i Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, l’abstenció 
del Grup Municipal CUP - Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels 
Socialistes de Catalunya, integrat per quatre membres, i el vot en contra del Grup 
Municipal Ciutadans, integrat per dos membres, i el Partit Popular, integrat per un 
membre, la urgència de la moció presentada conjuntament pels grups municipals 
Convergència i Unió, Esquerra Republicana - MES i CUP - Crida per Girona. 
 
VOTACIÓ 
Sotmesa a votació, la urgència de 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, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez i Torreblanca i Narcís 
Sastre Fulcarà. 
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. 
En contra: 
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Grup Municipal C’s: senyora Míriam Pujola Romero i senyor Manuel Vàzquez 
Rodríguez. 
Grup Municipal PPC: senyora Concepció Veray Cama. 
 
Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, com és 
una moció compartida, també serà defensada parcialment per tots. Per tant, si els 
sembla, comencem… Com ho fèiem? És que no sé si ho fèiem sempre de menys a 
més o...? Bé, doncs, comencem i anirem passant la paraula a tots tres. Jo ja poso el 
temps. Moltes gràcies.  

Senyor Ribas… 

Intervencions (les intervencions dels membres assistents es donen un cop 
atorgada la paraula per la senyora alcaldessa-presidenta de conformitat amb 
l’article 94 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals aprovat pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre): 
 
Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Com que hem de 
compartir el temps, seré molt breu. Bàsicament, ja ho ha explicat l’alcaldessa, és canvi 
de nom de la plaça Constitució per anomenar-la plaça 1 d’octubre. 
Anomenar significa identificar, significa individualitzar, però per sobre de tot significa 
foragitar el parany de l’oblit. I aquest canvi de nom el que busca és aquesta realitat, és 
a dir, no caure en el parany d’un oblit i recordar sempre amb un espai de la ciutat de 
Girona que va haver-hi gent que fou privada de la seva llibertat, fou agredida 
psicològicament, fou agredida físicament, foren despullats d’aquesta llibertat que 
reclamaven i foren privats de la seva dignitat. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Sí, moltes gràcies. Molt satisfets de la 
iniciativa també. Satisfets també que sigui un clam popular. De fet, fa pocs dies feia 
molta fred i érem molta gent a la plaça encara de la Constitució ja canviant el nom 
d’una manera simbòlica i festiva. Hi havia, de fet, molta gent que ho estava desitjant. 
Ens sembla una bona manera, com deia el regidor Ribas, d’homenatjar i sobretot de 
recordar totes les persones que el dia del referèndum vàrem estar defensant la 
llibertat. 

Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, intentaré ser breu, però no ho 
havia esperat així. Evidentment, compartim l’homenatge a l’1 d’octubre que significa 
aquest canvi de nom, per la dignitat, pel poder popular, per la resistència pacífica que 
va representar aquest 1 d’octubre. I també, evidentment, el rebuig a la Constitució –la 
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Constitució espanyola– que suposa també aquest canvi de nom. Perquè aquesta 
Constitució espanyola actualment serveix per impedir-nos votar, serveix per tancar 
presos polítics, serveis per intervenir la Generalitat i per destituir governs legítims, 
serveix per tancar líders socials i (...), i, en canvi, no està servint –no està servint– per 
a tot allò que hauria de servir una constitució, que és per garantir drets socials o 
polítics, el dret a l’habitatge, el dret a la igualtat entre homes i dones i per al dret a vot 
o la llibertat d’expressió. 

Per tant, nosaltres fa molt temps, doncs, que estem proposant, de fet, el canvi de nom 
d’aquesta plaça, evidentment, pel d’1 d’octubre, que és un tema més recent. En 
qualsevol cas, fa molt temps que diem que calia canviar aquesta plaça. 

Evidentment, compartim i hem recolzat totes les iniciatives que s’han fet en aquest 
canvi de nom. Ens vam interessat, precisament, en la Comissió del Nomenclàtor per 
aquest tema i l’hem recolzat. També vam ser presents en aquell acte simbòlic a què 
feia referència la regidora d’Esquerra Republicana. 

En qualsevol cas, sí que hem de dir que no compartim gens les formes, i em sap greu, 
però no podem tampoc estar de dir-ho per molt siguem, presentem aquesta moció 
conjuntament: creiem que l’anunci de l’alcaldessa als mitjans de comunicació és 
electoralisme i no podem deixar de dir-ho. I ens preocupa aquesta necessitat 
d’apropiació d’una proposta que és una proposta ciutadana, que corria per les xarxes 
socials molt abans que ni la senyora Madrenas ni que la CUP - Crida per Girona ni 
qualsevol altre dels que estem aquí asseguts, doncs, ho féssim públic. 

Per tant, ens adherim perquè no volem ni que per error –ni que per error– algú pugui 
interpretar el no ser-hi com un no suport i per això ens estem adherint en aquesta 
moció, però no podem deixar de dir que no tot s’hi val, Marta, avui no tocava fer 
aquesta proposta d’aquesta manera, prou de fer política des dels mitjans de 
comunicació. El nostre despatx està al tercer pis, si voleu sumar, de veritat, pugeu, 
piqueu a la porta, que ens hi passem moltes hores. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Com que encara queda una 
estoneta… Guaiti, vostès eren molt lliures de decidir no adherir-se a aquesta proposta i 
en aquesta moció. Del que es tractava és que per part del consistori, així com s’ha fet 
en alguna altra ocasió –en poques–, en alguna altra ocasió, se li dotés d’un acte de 
dignitat especial en aquest canvi, precisament perquè és un clam popular i 
precisament perquè ningú se l’apropiï, precisament per tot això. Es tractava de fer ara 
aquí un acte conjunt de totes les forces sobiranistes, un acte de dignitat, perquè en 
nom de la Constitució és cert que les forces de l’Estat es van sentir justificades per 
agredir la nostra població i el Govern espanyol es va sentir justificat per impedir l’acte 
més pur de la democràcia que és votar. I es tractava de fer, de fer això conjuntament. 

Si vostès, guaiti, les formes…, podrien haver dit que no i després ja haguessin explicat 
el perquè diuen que no. Vostès sempre estan en les dues bandes. Doncs, guaiti, 
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alguna vegada han de prendre partit, i potser aquest era el moment. Si vostès no 
creuen que el Ple de l’Ajuntament és el moment, l’espai de màxima dignitat 
democràtica on els regidors i regidores han de mostrar quines són les seves accions i 
com les volen dirigir, doncs, vostès sabran i vostès facin el que creguin convenient. 

I, per cert, els recordo que al cap de dos dies que hagués passat els dramàtics 
successos, ja es va dir públicament, jo mateixa ho vaig dir públicament; per tant, no 
em vinguin ara a dir que és un acte electoralista, perquè, guaita, el 3 d’octubre –el 3 
d’octubre– ja ho vam dir públicament –ja ho vam dir públicament. Per tant, d’acte 
electoralista pocs, tampoc gràcia tampoc no em fa que m’hagi dit el que m’ha dit vostè. 

En definitiva, l’important, que es quedin amb el text d’aquesta moció, això és el que es 
proposa i el que es proposa és la modificació del canvi de nom de la plaça Constitució, 
que ja no representa gran part de la majoria de la ciutadania gironina, per plaça 1 
d’octubre, i que aquesta proposta surti del Ple de l’Ajuntament i es traslladi a la 
Comissió de Nomenclàtor, perquè és el tràmit correcte, segons el nostre reglament, 
que ha de seguir. És a dir, el proposant volíem, preteníem que fos els partits 
sobiranistes del Ple, després veurem exactament qui és que la fa, aquesta proposta. 
Però, en principi, aquesta seria la proposta que fem avui aquí. 

La senyora Veray… 

Sra. Concepció Veray Cama (PPC): Sort que la presenten conjunta, perquè, si no, 
això jo no sé… Miri, jo a les antípodes ideològiques de la CUP, però són els únics que 
han vingut aquí i han dit la veritat. Diu: «Ho defensem perquè rebutgem la 
Constitució», així ho ha dit la senyora Pèlach, cosa que vostès no s’atreveixen a fer i a 
dir-ho així obertament, perquè després van dient: «No, la Constitució, que la 
canviaríem…» No, no, és un rebuig a la Constitució. I a més, han vingut i li han dit 
aquestes no són formes. I tant que no, segur que no. Són les pitjors. Això és 
l’electoralisme més pur i més dur que hem viscut mai en aquest Ajuntament, senyora 
Madrenas. Fins i tot això ho ha portat al límit. És una passada. 

I ara deia vostè «centrem-nos en la moció», i tant que sí. Miri, està plena de mentides, 
de mentides, i a més és que jo comença a preocupar-me que vostès se les creguin. O 
sigui, el Govern espanyol no és qui considera que el referèndum s’havia d’aturar sigui 
com sigui; és un jutge, és un jutge qui ordena a la policial judicial que faci el que hagi 
de fer per evitar que hi hagi urnes. Els ho hem dit per activa i per passiva. Vostès 
segueixen sense voler-ho acceptar, perquè així tenen relat. Però jo els dic que els 
catalans i les catalanes i també els gironins i les gironines ja no se’ls creuen –ja no 
se’ls creuen. 

Llavors, diuen que vostès seguien volent diàleg i que el Govern espanyol no i que per 
això vam aplicar el 155. Home, tenint en compte que el 27 d’octubre el Parlament de 
Catalunya, instigat pel senyor Puigdemont, declara la DUI. Sincerament, si això és dir 
que volen diàleg declarar la DUI el 27 d’octubre, home, ho crec que posa bastant en 
evidència que l’últim que volien era diàleg. El senyor Puigdemont el 26 d’octubre va 
tenir a les seves mans l’oportunitat de frenar tota aquesta deriva independentista, va 
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tenir la possibilitat a les seves mans de convocar ell les eleccions. Estava a punt de 
fer-ho i finalment li van tremolar les cames. No sé ni qui ni amb què el van amenaçar, 
però li van tremolar les cames i no es va atrevir; el 27 d’octubre, declaració unilateral 
d’independència, que després tots vostès han acabat reconeixent que ni estaven 
preparats ni podien tirar-la endavant, però ja l’han feta, ja l’han feta i vinga, tots a 
córrer i tots a anar a remolc seu amb la convivència trencada a la nostra societat i amb 
famílies i amics enfrontats per culpa seva i tot el que han estat provocant aquests 
últims mesos. 

I ara ja per rematar-ho tot pretenen que tota la ciutat de Girona es posi al marge de la 
democràcia i al marge de la llei. Tota. Si volen ficar en un espai de la ciutat el nom de 
l’1 d’octubre, el qual jo no compartiré, ho facin, però no per això han de treure el nom 
de plaça de la Constitució. Perquè, miri, la gran majoria de gironins volen seguir tenint 
un referent a la Constitució, perquè la majoria de gironins que potser poden compartir 
que les imatges de l’1 d’octubre no els van agradar i no les comparteixen, tampoc 
comparteixen el rebuig a la Constitució que vostès aquí estan manifestant. 

I, miri, senyora Madrenas, les xarxes socials, el cant popular, aquest és el camí de 
vostè, del que es preocupa vostè i el que li arriba a vostè, però el que ens arriba a 
nosaltres és el de milers de gironins que volen que la plaça Constitució se segueixi 
dient plaça de la Constitució i que no volen que vostè ens porti més com a ciutat al 
marge de la democràcia i al marge de la legalitat. Per tant, freni la seva deriva 
independentista, freni la seva obsessió i freni d’arrossegar tots els gironins i totes les 
gironines, també els que no pensen com vostès, a una situació que ningú la vol, que 
és al marge de la legalitat i al marge de l’estat de dret democràtic establert en aquests 
moments. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. Míriam Pujola Romero (Ciutadans): Gràcies, alcaldessa. Aquesta ni és una 
proposta urgent ni és real ni respon a una necessitat de la ciutat; és una proposta 
populista, és una proposta victimista i com ja li han dit, senyora Madrenas, és una 
proposta electoralista. 

Van ser vostès, senyora Madrenas, els que ens van portar fins a un carreró sense 
sortida, van ser vostès que ens van portar cap a una deslleialtat. Jo em pregunto, 
senyora Madrenas, per què continuen vostès insistint, per què continuen vostès 
intentant que acabem el Ple una vegada més discutint, com portem fent els últims 
plens. Per què porten aquesta proposta avui aquí, senyora Madrenas? Per què la 
porten? Vostès porten aquesta proposta aquí per guanyar-se els titulars dels diaris de 
demà, perquè estem en campanya electoral, perquè el 21 de desembre hi ha eleccions 
autonòmiques legals, senyora Madrenas. Per això vostès porten avui aquesta 
proposta. 
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Mirin, aquesta proposta l’haurien d’haver portat o l’haurien d’haver presentat a la 
Comissió del Nomenclàtor, aquesta proposta s’hauria d’haver debatut a la Comissió 
del Nomenclàtor, i si aquesta proposta hagués sortit aprovada, llavors s’hauria d’haver 
portat al Ple per a la seva denominació. Però vostès, com ja li he dit, senyora 
Madrenas, la porten aquí perquè estan en campanya electoral.  

I és realment surrealista, senyora Madrenas, perquè vostè ens ha demanat a nosaltres 
altres vegades que estiguem tranquils, que no ens alterem i venen vostès avui aquí 
amb aquesta proposta redactada a última hora, equivocant-se i havent-nos de donar la 
proposta correcta redactada una altra vegada, com ja li he dit, senyora Madrenas, per 
provocar una altra vegada discussions, per tornar a sortir en els mitjans de 
comunicació. Senyora Madrenas, avui amb aquest grup vostès no discutiran –avui 
amb aquest grup vostès no discutiran. Facin les coses com s’han de fer: presenti 
aquesta proposta a la taula del nomenclàtor i si és aprovada portin-la al Ple per a la 
seva denominació. Però no es passin vostès el nomenclàtor por el arco del triunfo, 
senyora Madrenas, perquè això és el que han fet. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Molt bé. De totes formes, només 
perquè ho sàpiguen, aquí ja ho diu que ja està presentada a la Comissió del 
Nomenclàtor. Gràcies. Senyora Paneque té la paraula… 

Sra. Sílvia Paneque Sureda (PSC – CP): Sí, quan justificava el nostre vot a la 
urgència deia que no ens quedava clar exactament què estàvem votant, si estàvem 
votant elevar-ho a la Comissió del Nomenclàtor perquè així ho considerin i, per tant, 
retorni a aquest plenari per a la definició dels grups municipals, o estàvem donant 
suport estrictament a la proposta. Això els grups proponents, doncs, si fossin tan 
amables d’aclarir-ho, perquè estem parlant d’un canvi de nom. Tots els que estem aquí 
vàrem votar un reglament que regia el funcionament de la Comissió del Nomenclàtor –
quan es va aprovar la moció de Lluís Maria de Puig, alcaldessa, aquesta comissió no 
existia i per això ho fèiem a través de les mocions–, aquest reglament deia clarament 
que quan hi havia un canvi de nom d’un espai públic, doncs, serien convidades 
associacions de veïns, veïns… No quedava molt clar, sincerament, si del barri o que 
vivien just a l’espai públic de canvi de denominació, de qui se n’havia de derivar, com 
es faria aquest procés participatiu d’acceptació o no dels veïns i veïnes d’aquest canvi 
de nom… És a dir, si d’aquest procés participatiu en surt un vot favorable, no serem 
pas nosaltres, que som perfectament conscients de la ferida que va deixar a la societat 
gironina els fets de l’1 d’octubre, qui ens hi oposem. Però està clar que els haurem 
d’escoltar, els representants veïnals i els veïns i veïnes que viuen a la proximitat o al 
barri. 

Per tant, si es tracta d’elevar-ho a la Comissió del Nomenclàtor, el nostre vot serà 
afirmatiu, per descomptat, pensem que no calia, però serà afirmatiu. 

I dir-los també que si no ens ho haguessin deixat sobre la taula, sinó que n’haguéssim 
pogut parlar encara que fos uns minuts abans, senyor Ribas, quan ha fet el rondó per 
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altres grups municipals, li haguéssim fet la següent aportació, que la fem ara perquè 
ens sembla que és important: plaça de l’1 d’octubre de 2017, entre d’altres coses, 
perquè l’1 d’octubre de l’any 36 Franco va ser nomenat cap de govern de l’Estat; per 
tant, convindria afegir-hi l’any, i seria important i ens agradaria molt precisament a 
nosaltres que vam viure en la foscor de la repressió del franquisme, el nostre partit 
polític, molt durament, que no hi hagués cap mena de confusió respecte a l’1 
d’octubre. 

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Senyor Ribas… I si algú 
vol fer alguna resposta… Però tenim tres minuts. Endavant.  

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Seré molt ràpid. Ja està 
entrat amb l’any pertinent del 2017; per tant, la preocupació ja decau en aquest sentit. 

Evidentment, no cometríem una errada d’aquesta magnitud i, evidentment, molt 
benvingut el seu vot favorable. 

No vull entrar en debats estèrils i coneguts, però si em permeten –i m’agafo la llicència 
de ser regidor de Cultura–, i només els recitaré tres cosetes d’un grup que coneixen 
tots vostès que es diu Sopa de Cabra, i respon una mica al que estaven dient. I deia: 
«seguirem somiant, ensorrarem els murs, anirem sempre més lluny, seguirem 
cantant». 

Moltes gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Si vostès o des de la CUP volen 
fer alguna reflexió… Molt bé, moltes gràcies. Doncs, si el sembla passaríem a aprovar 
aquesta moció de donar suport a la proposta ja efectuada de canvi de nom de la plaça 
Constitució per plaça 1 d’octubre del 2017. 

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 
nou membres, Esquerra Republicana - MES, integrat per quatre membres, CUP - 
Crida per Girona, integrat per quatre membres, i Partit dels Socialistes de Catalunya, 
integrat per quatre membres, i el vot en contra del Grup Municipal Ciutadans, integrat 
per dos membres, i Partit Popular, integrat per un membre, la moció presentada 
conjuntament pels grups municipals Convergència i Unió, Esquerra Republicana - 
MES i CUP - Crida per Girona pel canvi de nom de la plaça Constitució pel de plaça 
d’1 d’octubre. 
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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, Maria Isabel Muradàs Vázquez, Joan Josep 
Alcalà Quiñones, Carles Ribas Gironès, Cristóbal Sánchez Torreblanca  i Narcís 
Sastre Fulcarà. 
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. 
En contra: 
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 Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Ara passaríem a 
la part de control. Si hi ha intervencions? Digui senyor Salellas. 

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sobre la part de control volíem fer 
una pregunta –no hi ha la regidora de Salut, que és la senyora Eva Palau, qui saludem 
des d’aquí i esperem que es recuperi aviat– que era que hem pogut veure, doncs, que 
hi ha un informe…, hi ha un decret que parla que es requeria que l’empresa Antares, 
que és l’empresa que havia de fer un informe per al futur Trueta a Domeny, l’havia de 
presentar abans del 9 de novembre; nosaltres en un ple posterior al 9 de novembre 
vam preguntar al voltant de si ja estava fet aquest informe o no i la senyora Palau ens 
va dir que properament tindríem l’informe en qüestió. Clar, quan un mira els decrets, el 
decret diu que l’informe s’havia de tenir el 9 de novembre, llavors la senyora Palau va 
dir que el tindríem posteriorment al 9 de novembre, fet que no ens lliga, perquè ja 
anava tard l’empresa, segons s’explica en el mateix decret, i, per tant, ens agradaria 
saber aquest informe si existeix, si no existeix, com s’està permetent que aquella 
empresa, que era tan professional i tan bona, estigui incomplint els terminis dia sí dia 
també. Però demanaríem a la senyora Palau que ens ho respongui per escrit. 

La segona és que hem vist que hi ha a Junta de Govern una resolució per tornar a 
dotar pressupostàriament per fer la jornada «Girona de les solucions». «Girona de les 
solucions» va ser una jornada que es va fer a principis d’aquest any en què només 
parlaven regidors de l’equip de govern i figures conegudes de la ciutat i que… Sí, 
senyor Quim Rodríguez, parlaven regidors de govern i figures conegudes de la ciutat, 
amb poca afluència de gent, molt poca oberta a la ciutat, que nosaltres vam criticar. I 
ens agradaria saber a partir de quin informe tècnic d’impacte real que va tenir aquelles 
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jornades tornem a subvencionar-les un any més a través d’una resolució de la Junta 
de Govern. 

També hem vist que s’aprovava per Junta de Govern el que és l’aportació a la 
fundació que organitza el Festival Internacional de Circ. Ens agradaria saber si tenen 
previst, que entenc que aquest any ja no, però en properes ocasions, si es mantindrà 
aquesta aportació i si pensen posar com a mínim com a condició que no es faci a la 
Devesa, més enllà de les polítiques culturals, que és un debat que donaria per a molt. 
Però si com a condició mínima d’aportació és que no incompleixi allò que està 
incomplint ara mateix amb la Devesa. 

I finalment hem vist que ha començat l’inici de tot el que és el concurs d’arquitectura 
per a la Casa Pastors, senyor Ribas, ens agradaria saber si ens convocaran aviat o no 
per parlar d’aquest tema. 

Gràcies. 

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Sí, en primer lloc, hem vist que 
s’havia donat permís finalment, doncs, perquè l’havien demanat finalment, per fer 
aquestes obres a les andanes de la Renfe en hores nocturnes. Simplement que hem 
vist que a més a més s’exigia per poder-ho fer una sèrie de requisits, saber, doncs, si 
s’han complert aquests requisits, una mica com està el tema, perquè veiem que es 
demanava que s’informés els veïns, que es fes també, doncs, una explicació detallada 
de quant durarien, de quins dies es preveia, etcètera. Sobretot ens preocupa el tema 
dels veïns, perquè és d’on va venir la preocupació, evidentment, perquè a les nits no 
podien dormir, els que viuen més a prop. 

I l’altra és hem vist un decret en què s’adjudica una publicitat i un tema d’habitatge 
sostenible, més que res per saber exactament a quin projecte respon, perquè ja en 
alguna altra ocasió vam detectar alguna cosa d’aquest tema. Ens sembla un tema molt 
interessant de treballar, però no acabem de saber realment quin projecte potent o quin 
projecte hi ha darrere que realment justifiqui aquests avenços o…, bé, aquestes petites 
accions, diguéssim. 

Moltes gràcies. 

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

Sra. M. Mercè Roca i Perich (ERC – MES): Sí, moltes gràcies. Hem vist un decret 
que parla del Pla especial de les Pedreres, en concret, l’Ajuntament es persona als 
tribunals a causa d’una demanda contra el Pla especial de les Pedreres. I, és clar, ens 
interessa molt a veure si ens podrien donar més detall sobre el procediment i sobre el 
contingut de la demanda. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): D’acord. A veure, referent a 
l’informe respecte al Trueta sí que s’ha entregat, però faltava aportar unes 
ampliacions; per tant, que estem pendents d’aquesta ampliació sol·licitada i tan punt 
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ho tinguem completat sí que els el presentarem de seguida. És el que sé jo, eh? 
Potser també estan presentades les ampliacions, ara no n’estic segura, però sí que 
sabia que ja s’havia tingut aquesta reunió d’entrega. 

Respecte a «Girona de les solucions», és cert que s’havia de fer ara, però de moment 
s’està sospesant. Ja en parlarem. Ja els en donarem més notícies, estem així. 

De totes formes, la valoració que n’ha fet no és en absolut la que puc fer jo o la que 
podem fer des del Govern, ni de les persones que hi van participar ni del públic 
assistent. Però, en definitiva, hi ha llibertat i vostès poden tenir la seva opinió i jo he de 
dir que jo crec que van ser temes molt potents, ponents molt potents i que va ser molt 
interessant i que és una primera edició. I a vegades aquestes coses, doncs, a mida 
que van agafant una mica més de bagatge, doncs, encara es converteixen en 
esdeveniments molt més musculats. I que del que es tractava era de portar accions 
positives a la societat, accions positives en els diferents àmbits. Per tant, vostè ho 
valorarà així; nosaltres no hi coincidim en absolut. 

Respecte a uns temes del senyor Sastre… 

Sr. Narcís Sastre Fulcarà (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Referent a les obres 
d’Adif, és cert que en el primer moment quan van fer aquestes obres nocturnes no 
havien seguit el que marca la normativa. Se’ls va requerir que ho fessin seguint els 
paràmetres que marca la normativa, així ho han fet. 

A nivell de comunicació, a ells se’ls va dir: «Escolteu, bàsicament heu d’avisar els 
veïns que viuen en aquesta zona més d’impacte dels treballs nocturns.» Però també, a 
part, des del mateix Ajuntament, des de Comunicació, també s’ha fet una campanya. 
És a dir, ells ho han de fer, però des de l’Ajuntament també s’ha volgut fer des de 
Comunicació per ser una mica redundants en aquest sentit.  

Per tant, tot el que és la documentació que ells havien de presentar també en aquest 
sentit em consta que és així. Si de cas al llarg de la setmana podem mirar de veure 
ben bé quina és que s’ha presentat. 

Merci. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Respecte a això 
de l’habitatge sostenible, m’imagino que era el tema de construcció connectada. 
Senyora Plana… 

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Al que es refereix, senyora Pèlach, és dintre dels 
projectes innovadors, fa cosa d’un any, un any exactament, que es va donar una 
subvenció per part del Servei d’Ocupació de Catalunya d’uns 190.000 euros que 
nosaltres en vam dir el Projecte de construcció connectada. De què es tractava? Es 
tractava que amb tot el sector de la construcció adaptar-ho a la nova realitat, a les 
necessitats actuals, ja sigui a nivell de sostenibilitat, a nivell d’eficiència energètica, a 
nivell de rehabilitació. I aquest programa dura un any i hem fet, doncs, diferents 
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jornades, s’ha fet molta formació per adaptar i per reformular tot el que és 
l’aprenentatge de les persones que es dediquen a la construcció, a la vegada que hem 
fet també una aplicació d’aquestes noves innovacions dintre la construcció –valgui la 
redundància, no?– amb una simulació que vàrem fer a la Fira de Girona, ara per Fires, 
que, bé, es tractava del tipus de material, el tipus de calefacció, etcètera. I els diners a 
què es refereix estan dintre d’aquest projecte.  

Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): I, per finalitzar, el tema d’una 
interposició d’un recurs, que, efectivament, s’ha interposat, desconeixem encara en 
què se substancia, purament sabem que s’ha interposat. I, evidentment, doncs, per 
protegir els interessos, en principi, de l’Ajuntament compareixem com a part 
codemandada. Però desconeixem exactament en què se substanciarà, només s’ha 
anunciat la interposició i ja els anunciarem o ja els anirem informant de tot això. 

Sí, senyor Ribas... 

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Molt ràpid. Evidentment, no volia convocar la reunió 
fins que jo no tingués el document conforme el tècnic que havia guanyat acceptava la 
contractació. Això ho tenim des de fa molt poc i ara vindrà la ronda de reunions, que ja 
els adverteixo que abans la tindrem amb la gent dels museus perquè el coneguin i 
després la tindrem amb vostès, només faltaria, i amb el tècnic. 

14. PRECS I PREGUNTES 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. Doncs, ja 
hauríem finalitzat la part de control en principi. I ara hi hauria precs i preguntes. Sí, 
senyor Vázquez… 

Sr. Manuel Vázquez Rodríguez (Ciutadans): Gràcies, alcaldessa. Bien, nuestro 
partido es el primero en defender la libertad de expresión, sobre todo cuando en Sant 
Jordi montamos carpas en plaza Cataluña y nos hacen fotos y nos amenazan con 
tirarnos al río. Digo esto sobre la pancarta que la señora alcaldesa ha mandado poner 
en la fachada de nuestro consistorio. 

¿Usted cree que en Girona es el problema principal que hay, la libertad de expresión, 
o es el paro o la gent gran o el acceso a la vivienda? Sinceramente, creo que no es el 
principal problema. 

No sé…, a ver qué piensan ustedes de todo esto. Muchas gracias. 

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

Sr. Manuel Martín Vertedor (PSC – CP): Gràcies, senyora alcaldessa. Dues 
qüestions. La primera: diferents companys arquitectes em transmeten la queixa per 
l’augment del temps de contesta de les llicències urbanístiques; demano, prego es 
millori el termini de resolució. 
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La segona qüestió: ens arriben queixes de soroll i convivència a certes hores al voltant 
d’un establiment de restauració al carrer Cardenal Margarit, a l’Eixample; demano 
s’actuï amb les mesures necessàries. Gràcies. 

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

El Sr. Joaquim Rodríguez Vidal (PSC – CP): Moltes gràcies. Ara farà un any que 
davant el deteriorament dels voladissos d’accés de trenta-un habitatges per aluminosi 
d’un edifici mal anomenat Sant Joan Bosco, 38, del Pont Major, després d’una reunió 
amb propietaris i llogaters, es varen prendre unes mesures mitjançant apuntalaments i 
fixacions. És d’agrair, doncs, la implicació que va tenir l’Àrea d’Urbanisme, i també hi 
afegeixo l’Àrea de Sostenibilitat, que ens va facilitar una sèrie d’elements per millorar 
aquell indret. 

Ara bé, ens vam comprometre amb els propietaris per arribar a una valoració des de 
l’Ajuntament i buscar una solució adequada definitiva per als voladissos, i jo hi afegiria 
per a la coberta, que hi ha uralita, i qualsevol altra modificació. Doncs, prego que es 
tingui en compte això. Gràcies. 

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

Sr. Toni Granados Aguilera (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 
Bona tarda. La ciutat encara està lluny, que no vol dir que no es faci res, com a ciutat 
segura de les bicicletes, i falten moltes connexions entre carrers, donar prioritat a la 
bicicleta enfront dels cotxes per la ciutat. També cal donar una seguretat vial primer als 
vianants, que no se sentin envaïts per les bicis ni els bici carrils. 

Davant tot això, no entenem la campanya tan agressiva de sancionar (...) els ciclistes 
perquè circulen per la vorera en un altre lloc. Creiem que cal millorar els carrils bici i 
cal fer més pedagogia, que fins ara n’han fet poca. 

La pregunta és: per quins motius té l’Ajuntament aquesta campanya que considerem 
agressiva i desproporcionada? 

Després, la següent: el dia 14 de desembre de 2015, es va aprovar per unanimitat 
aquí al Ple, es va aprovar una moció que va portar Mou-te en bici, i volem preguntar 
quan ho pensen implementar. A part, el primer que penso que haurien de fer és 
penjar-la a la web, perquè no està posada a la web. 

Després, volíem, també relacionat amb la bicicleta, una cosa: ens ha arribat una 
queixa d’usuaris de la bicicleta particular que quan venen per aquí a Girona i volen 
estacar la bicicleta a qualsevol lloc d’aquesta, es troben que estan totes plenes de 
bicicletes desballestades i en desús. Es pensa netejar aquestes zones, si us plau? 
Perquè és que no troben manera d’aparcar, i per evitar d’aparcar, i no els sancionin, 
en una farola o a qualsevol lloc que no toqui. 
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I després, una pregunta: el dia 4 de desembre, no sé si ho saben, va haver-hi –4 i 
també 5– talls de llum a la zona de Germans Sàbat, talls a tota aquella zona. La gent 
va patir molt perquè no és la primera vegada i va estar quasi tota la nit sense llum. 
Penso que no es paga pas poc per al tema del llum, que es miri la companyia a veure 
què ha passat realment. Gràcies. 

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

Sra. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Disculpin, disculpin. És que 
m’han indicat que algú del públic ha aixecat el braç pensant-se que podia també fer 
preguntes, però no es poden fer preguntes, és només… Perdó? (Veus de fons.) Ah, 
doncs, ho ha de presentar per escrit, vull dir, hi ha un procés per fer les preguntes. No, 
no, si de cas després, si li sembla, els explicarem…, quan finalitzem el Ple, els podem 
explicar quina és la fórmula de participació, que n’hi ha fins i tot de proposar mocions i 
també de fer preguntes. Però els hem d’explicar quin és el sistema. 

Sí, senyora Costa… 

Sra. Ester Costa Fita (CUP – Crida per Girona): Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, 
una pregunta: a veure, per què a Montjuïc no s’han posat llums de Nadal aquest any? 

I després, voldríem saber com és que la majoria de treballadors faci un any o dos, 
alguns dos anys que no s’han fet la revisió mèdica, tal com diu l’article 50 del conveni 
col·lectiu, que diu: «Vigilar la seva salut intentant detectar precoçment possibles mals 
originats pels riscos a què està exposat.» L’article 52 ho desenvolupa més, però volem 
saber a què es deu que aquest any i l’any passat no es fessin aquestes revisions 
mèdiques i què teniu contractat amb la mútua que fa la vigilància de la salut. Gràcies. 

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

Sr. Lluc Salellas Vilar (CUP – Crida per Girona): Sí, primer saber si l’Ajuntament 
pensa intervenir davant el que és l’ocupació permanent per part de les empreses 
privades de les cartelleres destinades a entitats i, en aquest cas i en uns moments 
actuals, als partits polítics. Sabem que actualment hi ha pocs partits polítics que 
encartellin amb el mètode tradicional; nosaltres que sí que ho fem, agrairíem que 
l’Ajuntament efectués un control de les empreses que vulneren la normativa sobre les 
mateixes cartelleres i empastifen els seus cartells privats, de negocis privats –també 
del festival de circ–, però de negocis privats per sobre del que són plafons electorals 
marcats per la junta electoral, ni tan sols pel mateix Ajuntament, sinó que la Junta 
Electoral ha dictaminat aquestes cartelleres per a qui són. Pensen fer alguna cosa? 

Segona: els cursos que es fan a la Mercè, especialment per a infants i mainada, 
queden cada any amb molta llista d’espera o amb molta gent fora. Tenint en compte 
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que els preus públics que aprovem cada any ens diuen que les inscripcions serveixen 
per pagar el que costen aquests cursos, no podrien incrementar el cursos? 

Tercera: ens agradaria saber el regidor que porta la Policia Local que ens expliqui com 
compten els manifestants la policia, perquè quan la manifestació és o l’hem organitzat 
la CUP sempre han anat molt a la baixa i quan la va organitzar l’extrema dreta 
espanyolista fa quinze dies aquí a Girona, tothom sap, i s’han vist les fotos, que van fer 
una definició que deia que eren quatre vegades més persones de les que realment 
eren. Quin sistema utilitzen? I si es podria revisar. 

I les dues últimes. Reiterem un prec que hem fet moltíssimes vegades en aquest 
apartat: les xarxes socials de Girona_cat a Twitter poden ser les xarxes socials de tots 
i totes o continuaran sent únicament les xarxes socials de l’equip de govern? Posaré 
un cas molt senzill: sopar de l’Oncolliga, en què nosaltres no hi érem, però hi havia 
altres regidors d’aquest consistori que sí que hi eren i que no eren de govern, i el 
Twitter de l’Ajuntament diu: «Els regidors –em penso que era el senyor Berloso i no sé 
qui més– assisteixen al sopar de l’Oncolliga.» Home, doncs, jo si hi havia regidors de 
Ciutadans, del Partit Popular, del PSC i d’Esquerra Republicana - MES que 
participaven en aquell sopar, crec que seria lògic que digués: «Els regidors a, b, c, d, e 
i participen en el sopar.» Perquè tots i totes som regidors. Ho hem demanat una i una 
altra vegada. Creiem que són xarxes que ens pertanyen a tots, no només a l’equip de 
govern.      

I, finalment, ens agradaria saber com està la rampa reclamada del passatge Rissec, a 
la barri de Sant Ponç, que fins i tot hi ha una carta del síndic en què reclama que 
passin la informació més ràpid perquè no s’ha respost al síndic. Gràcies. 

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

Sra. Laia Pèlach Saget (CUP – Crida per Girona): Moltes gràcies, alcaldessa. Sí, en 
primer lloc un lament, diguéssim, que passaria a prec: ens va saber molt de greu –molt 
de greu–, perquè a més a més recordo quan es va decidir penjar la pancarta fent 
esment al tema dels refugiats a l’Ajuntament de Girona; ens va saber molt de greu que 
de forma unilateral i sense comentar-ho ni amb la resta de regidors ni amb l’entitat 
amb què han estat treballant contínuament –bé, menys del que els agradaria amb ells– 
però, en qualsevol cas és el referent de la ciutat en aquest tema, ni hi parlessin i 
decidissin retirar aquesta pancarta de la façana de l’Ajuntament. Em penso que no es 
tracta de triar entre lluites: em penso que totes dues són prou importants i totes dues 
han de poder tenir presència a la façana del nostre Ajuntament. Per tant, un lament, 
però un prec també: si us plau, tornin a posar aquesta pancarta a la façana de 
l’Ajuntament. 

En segon lloc, estornells de la plaça Poeta Marquina: l’any passat es va fer una acció, 
hi va haver una reunió i simplement confirmar, diguéssim, que la tala dels arbres com 
a mínim no ha funcionat perquè no hi hagi estornells; estornells n’hi ha i n’hi continuen 
havent moltíssims. Em sembla que sí que ha canviat una mica la política de neteja i, 
per tant, jo diria que no es veu tan brut, almenys com l’any anterior. I, per tant, 
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simplement un prec, diguéssim, que optin per aquesta via, per reforçar la neteja en 
aquesta època. Els estornells potser, doncs, no els podem fer fora i, de fet, és una 
mica culpa nostra, no?, de com hem organitzat les ciutats, que aquests siguin els seus 
espais. I, per tant, simplement, doncs, reforcem la neteja i apostem per aquesta via. 

I, llavors, una altra, que és una cosa molt concreta, però que a mi em sembla 
sorprenent realment: hi ha un comptador d’aigua a les instal·lacions esportives de la 
Devesa que resulta que Fira de Girona cobra als seus expositors, però, en canvi, 
nosaltres estem pagant des de l’Ajuntament. Em sembla surrealista. Em penso que 
seria el moment que revisin aquest tema: no pot ser que Fira de Girona cobri als seus 
expositors l’ús d’aquesta comptador d’aigua que en realitat estem pagant com a 
ajuntament perquè és compartit amb les instal·lacions esportives. Em sembla 
absolutament... Bé, jo diria que fins i tot il·legal, no?, quasi. Em penso que és una cosa 
que s’hauria de revisar però de manera ràpida. 

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

Sr. Martí Terés i Bonet (ERC – MES): Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, la primera 
pregunta és en relació amb al trenet turístic, que hem pogut saber per observadors 
ciutadans, per dir-ho així, de les dificultats de la prestació d’aquest servei. L’altre dia 
mateix, doncs, havien de ser els mateixos usuaris i alumnes de la universitat qui 
empenyessin el trenet a la rampa de la plaça Sant Domènech, i ens han comentat 
altres persones que també l’han vist amb dificultats en altres trams de la ciutat. 

Fa poc vam prorrogar aquest servei de trenet per a un any més i, bé, ara ens fa patir 
que aquesta pròrroga no hagi estat una mica irresponsable; possiblement, per part del 
consistori, doncs, les proves que el servei no es presta amb les garanties adequades 
són evidents. Per tant, voldríem saber quines mesures es prendran des de l’àrea per 
tal de garantir sobretot la seguretat, perquè creiem que no es tracta només d’una 
qualitat del servei, sinó sobretot d’un tema de seguretat dels seus usuaris. 

L’altra pregunta té a veure amb la posició de l’Ajuntament en relació amb el procés 
judicial que té a veure amb el toc de les campanes de la catedral. Nosaltres voldríem 
recordar que en el seu moment quan es va portar el tema a ple ja vam dir que era 
absurd i ineficaç el fet de declarar el so de les campanes com a bé cultural. Ens 
semblava que el que calia era apostar per una mediació. Finalment, sembla que hi ha 
hagut aquesta mediació i negociació i que, per tant, abocar tot aquest procés a un 
procés judicial, doncs, era absurd, perquè finalment la solució ha de venir per la 
mediació entre les diferents parts, que era la mesura per la qual s’hauria d’haver 
apostat des d’un bon principi. Voldríem saber, doncs, el posicionament actual de 
l’Ajuntament en relació amb aquest tema. 

I per últim, un tema que té a veure amb els baixadors del tren: hem vist per la premsa 
que la Generalitat iniciarà, doncs, la contractació d’un estudi per veure la viabilitat 
d’afegir dos baixadors en el tren convencional, a les entrades nord i sud de la ciutat. I 
voldríem saber si hi ha algun informe que avali la possibilitat d’implementar aquests 
nous baixadors per tal de veure si realment això és una proposta viable, tenint en 
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compte qui presta aquest servei, que és Renfe, i que els trens convencionals diríem 
que no són en el model actual…, per més baixadors que hi afegim no millorarem 
aquest servei. Per tant, ens xoca una mica aquesta proposta. Gràcies. 

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

Sr. Pere Albertí i Serra (ERC – MES): Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. El 
primer és una pregunta: miri, a l’encreuament entre el carrer Montnegre i el carrer 
Taga hi ha un solar –ho desconec, no sé la propietat d’aquest si és pública o és 
privada–, però el cas és que molts veïns l’utilitzen com a aparcament. Està en un estat 
deplorable, vull dir, aparcar allà és jugar-t’hi el cotxe. I voldríem saber que en cas que 
sigui públic si es pensa fer alguna cosa per arranjar aquest espai. 

Una segona pregunta és que vàrem aprovar el nou ROM i en ell s’especifica que en el 
marge de quinze dies s’ha de donar resposta a les preguntes que fa l’oposició per 
escrit. Tenim paciència, molta paciència, però, carai, n’hi ha alguna que…, per 
exemple, en tenim una del 14 de novembre del 2016 que encara no se’ns ha contestat, 
la pregunta per escrit. Era una pregunta sobre subvencions als mitjans de 
comunicació, voldríem saber si hem de continuar tenint més paciència o se’ns 
respondrà en brevetat. 

I finalment, l’última és…, ja l’ha formulat, de fet, el senyor Salellas, és sobre el paratge 
Rissec, que és una zona que no hi ha ni voravia ni… És de molt difícil accés. Però és 
que hi ha un cas que és de consciència: hi ha un senyor que li falta una cama que va 
amb una cadira de rodes mecanitzada. Aquest pobre home per sortir de casa és una 
aventura, és una aventura sortir de casa seva. Si us plau, sí que els pregaria, és un 
prec, que aquest tema se’l miressin amb especial «carinyo». Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. Molt bé. Doncs, aniríem 
per regidors. No sé si el senyor Sastre tenia res. Tenia alguna resposta d’això? No? 
Doncs, el senyor Sánchez. Tampoc? D’acord. Doncs, el senyor Alcalà. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Gràcies, senyora alcaldessa. En resposta al 
senyor Martín referent als problemes de les llicències, efectivament, som conscients 
d’aquest problema. Hi ha diferents factors que han fet que s’endarrereixin aquestes 
llicències, com han estat l’augment significatiu en el nombre de llicències que estan 
sol·licitant els seus col·legues, en aquest sentit, també els informes sectorials, ara tot 
ha de passar per AESA, i això pot trigar entre dos i tres mesos. Esperem i estem 
treballant perquè hi hagi un acord en què no calgui demanar obra per obra la llicència 
a AESA, perquè ho estan demorant. També l’adaptació a la nova tramitació 
electrònica, també ha estat un factor important.  

I, per altra banda, dir-li que demà farem les proves per dotar l’Àrea d’Urbanisme d’una 
nova plaça d’arquitecte tècnic per intentar donar agilitat a aquestes llicències.  

Per tant, coneixedors d’aquest problema, intentem buscar-li solució. 
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Referent a les queixes dels sorolls del carrer Cardenal Margarit, ho tenim a través de 
la Comissió d’Oci, tenim tota una sèrie en què amb la policia estem una feina de 
seguiment. Aquí hi ha un establiment i a altres punts de la ciutat, i estem fent 
seguiment i estem obrint expedients, etcètera. Però és una tramitació…, no és fàcil, no 
és d’un dia per l’altre, però que estem treballant a sobre. 

Referent al senyor Rodríguez, a la pregunta o més que pregunta al prec que feia sobre 
el carrer Sant Joan Bosco, 38, efectivament, fa qüestió d’un any vàrem fer una 
actuació d’urgència i ara s’ha encarregat per poder fer de forma subsidiària la 
consolidació dels balcons. I una vegada tinguem aquest estudi, aquest encàrrec, 
doncs, convocarem els veïns, com es va fer anteriorment, per informar-los d’aquesta 
situació. Perquè, evidentment, hi ha un risc i hi estem amatents. Es va fer aquella 
actuació d’urgència i hem de dignificar aquell espai. 

Referent al senyor Granados, que parlava del tema de les bicicletes, el senyor Berloso 
després li complementarà la informació. Però pel que fa referent a la moció de Mou-te 
en bici, en la qual nosaltres també com a equip de govern els vàrem votar a favor, fa 
quinze dies en una reunió que vam tenir conjuntament amb el senyor Berloso i vàrem 
repassar i ens va sortir aquest tema, els vaig estar dient els punts que ja s’han fet en 
relació amb la moció. Vostè em parlava que ho anotéssim a la web; no sé, ja 
buscarem el sistema per dir-li què estem fent, però les estem treballant. I ells ens les 
recorden. I l’altre dia jo vaig dir: «Guaita, això ja està fet, això ja està fet, això està 
fet…», i altres que hem anat fent. 

Sobre carrils bici, el 2011 hi havia cap a nou quilòmetres de via ciclable i ara ja hem 
passat dels trenta-cinc. 

Avui hem tingut reunió amb l’associació de Mas Ramada –que estava convocat el 
sector est i ens han dit que no podien venir, les diferents associacions ens han dit que 
no podien venir, només ha vingut Mas Ramada– per explicar-li la proposta de via 
ciclable que faríem en el sector. Els ha semblat bé. I ara properament els explicarem a 
l’altra associació que està directament afectada, que és de Vista Alegre i carrer del 
Carme. I tornarem convocar Vila-roja i el Grup Sant Daniel per explicar-los aquests 
dibuixos que tenim. I a vostès també els hi podem ensenyar sense cap mena de 
problema.  

Referent al tema dels aparcaments, afortunadament –afortunadament– cada vegada hi 
ha més usuaris que tot i les deficiències del carril bici, però ara ja podem parlar de 
deficiències i que han d’anar millorant, però és que fa uns anys no teníem 
absolutament res. I vostè sap els esforços que estem fent per dotar la ciutat de carrils 
bici i vies ciclables, etcètera. 

I referent al tema dels aparcaments de bicicleta, també és una qüestió que quan els 
usuaris la demanen, doncs, sense cap mena de problema des de l’Ajuntament els en 
col·loquem. Sí que també, i això és a través de la bústia d’avisos, normalment quan el 
ciutadà ens diu: «Guaita, en aquest aparcament hi ha una bicicleta que porta un mes, 
dos mesos i està desmuntada», doncs, després s’actua. 
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Al senyor Salellas, referent a l’ocupació de les cartelleres –crec que em pertoca a mi 
explicar-li això–, de fet, a causa d’aquesta necessitat que hi ha de demanda d’utilitzar 
aquests espais, ja a les últimes eleccions no es varen retirar els tòtems aquests 
precisament perquè hi havia aquesta necessitat. El que sí, i això demà donaré 
instruccions, perquè aquelles que estan específiques…, que la junta electoral les ha 
col·locat per als diferents partits que es facin l’ús dels partits polítics. 

I referent a la rampa reclamada del Rissec –i els contestaré a tots dos–, del barri de 
Sant Ponç, es tracta d’una zona on hi ha una urbanització pendent. Es tracta d’un 
espai privat i així se’ls va dir a l’associació de veïns. Certament, hi ha un problema 
amb un veí –ara ja són dos els veïns que hi ha allà i que tenen dificultats–, però és una 
actuació dintre d’un espai privat. 

I referent que no se li ha donat la resposta al síndic, crec que vostè no té la informació 
correcta. O sigui, segurament li ho han dit els veïns… (veus de fons). No, no, se li ha 
donat.  

Referent al tema del síndic, els veïns…, bé, no satisfets perquè no se’ls ha fet la 
solució, perquè s’ha d’urbanitzar un espai que és privat, es varen adreçar al síndic i el 
síndic ens va demanar a nosaltres explicacions i nosaltres el vàrem contestar. Una 
vegada el síndic ha respost, ara l’associació ens ha tornat a demanar la informació, 
que estic pendent de parlar amb la presidenta per explicar-l’hi. 

I referent al senyor Pere Albertí, el carrer Montnegre i el carrer Taga, efectivament, es 
tracta d’una propietat privada, però durant un període de temps aquest privat, a través 
d’un conveni que va fer amb l’Ajuntament, va cedir aquest espai perquè el poguessin 
utilitzar com a aparcament. Ara aquest senyor ens ha demanat… Efectivament, està 
en mal estat, però ja fa uns mesos que ens ha demanat el retorn d’aquest espai, per la 
qual cosa no hem invertit en rehabilitar-lo, perquè s’hauria de retornar a la propietat a 
final d’aquest mes. Moltes gràcies.   

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

Sra. Glòria Plana i Yanes (CiU): Gràcies. Amb referència a la senyora Costa, els 
llums de Nadal de Montjuïc, el criteri que utilitzem per posar els llums de Nadal als 
diferents barris és el muscle comercial que hi ha en aquell barri. Llavors, aquest any, 
amb tota la raó que es van queixar l’any passat, al carrer de la Rutlla, que no hi eren, 
els hi hem posat. Però, per exemple, tampoc no hi ha llums de Nadal a Palau, tampoc 
no n’hi ha a les Pedreres… Hi ha diferents barris que no els hi han posat. Per tant, 
respon a aquest criteri. Si l’any que ve veiem, doncs, que se’ns ajusta també a dintre 
de les necessitats de la previsió de llums de Nadal, els posarem també a Montjuïc, 
encara que sigui una petita peça perquè sigui més ornamentació que no pas 
dinamització comercial. 
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La senyora Pèlach, el tema del comptador, no ens consta que hi hagi aquest 
comptador que s’utilitzi per part de Fira i que el cobri Fira i sigui de l’Ajuntament de 
Girona. En tot cas, mirarem a veure què passa i li donarem una resposta. 

I al senyor Martí Terés, el trenet turístic. Sí que és veritat que va haver-hi aquesta 
problemàtica un dia que havia plogut, que va relliscar, etcètera. S’ha de garantir al 
màxim el servei. Evidentment, no es pot de cap manera pretendre que la gent que 
passa pel voltant «apreti» el trenet. Evidentment que no. Immediatament vàrem 
suspendre el servei fins que es va comprovar que estava tot en regla, que ha superat 
les pendents del 14 per cent que s’han de superar per plec de clàusules i que 
s’adequaven a l’informe de l’enginyer, que s’ha de complir. 

Va ser, doncs, jo suposo també per inclemències del temps, potser no estava acabat 
de…, desajustos, però el tema és que es va suspendre immediatament i ara ja torna a 
funcionar, perquè està ja tot correcte.  

Jo crec que la pròrroga no es va fer precipitadament, o sigui, que per les necessitats 
de pensar de quina manera s’ha de reconduir el tema del trenet –és el que vaig 
explicar la setmana passada…, bé, el mes passat si no ho recordo malament–, vam 
considerar que s’havia de fer una pròrroga d’un any més. I, per tant, l’any que ve, 
doncs, tindrem una nova concessió. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Sí, el senyor Berloso. 

Sr. Eduard Berloso i Ferrer (CiU): Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Vejam, senyor 
Granados, respecte a la qüestió de les bicicletes ha fet diferents preguntes. Miri, 
aquest Govern està molt preocupat i és defensor de la mobilitat sostenible, per tant, 
vull dir, el tinent d’alcalde senyor Alcalà ja ha dit tot el que s’està invertint en carrils bici 
i ara últimament el nou que s’ha obert i, diguem-ne, els projectes que hi ha de futur. 

Quant a pedagogia, ja fa dos anys com a mínim que s’estan fent diferents campanyes 
sensibilitzant… Sí, senyor Salellas, si és que diu que no, jo ja li dic que sí, que fa dos 
anys que es fan diferents campanyes sensibilitzant les persones, informant les 
persones de la qüestió de la invasió en bicicletes per les voreres que no estan 
preparades com a tal carril bici.  

O sigui, una altra qüestió: aquí no hi ha una campanya específica només que surt la 
policia per vigilar les persones que van en bicicleta per les voreres, sinó que els 
regidors de barri, doncs, vigilen d’una manera potser més acurada des que es va 
avisar i es va fer l’última campanya respecte a això de les bicis. La responsabilitat… 
(veus de fons). Els policies de barri, sí, sí, els policies de barri. Perdonin, policies de 
barri. Per tant, tal com li deia, immediatament després que es va fer l’anunci de l’última 
campanya, que va durar dues setmanes, sobre que es posaria una especial atenció a 
la qüestió de les bicicletes per sobre les voreres, davant de les múltiples queixes per 
banda de persones i especialment persones grans, vull dir que…, bé, que han tingut 
accidents, que els han provocat persones incíviques que van en bicicleta. No tots els 
que van en bicicleta són incívics, ni molt menys. Vaig tindre abans de posar en 
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pràctica això una reunió, diguem-ne, em sembla que és el vicepresident de Mou-te en 
bici avisant-lo que la posaríem en funcionament. Una vegada es va posar en 
funcionament, suposo que ni ells mateixos es pensaven, diguem-ne, el resultat que 
tindria de tantes i tantes persones, vull dir, que incompleixen, doncs, l’ordenança 
respecte als desplaçaments en bicicleta, ordenança que ens hem donat tots plegats, 
vull dir, perquè tenim nosaltres el deure de protegir la seguretat, que hem de donar 
seguretat tant als que van en bicicleta com als que van a peu, com als que van en 
cotxe o en un altre tipus de vehicle. 

Davant d’aquell, diguem-ne, resultat de la primera setmana, ens vàrem trobar el 
president de Mou-te en bici més aquest senyor, que no sé si és el vicepresident, sí que 
és el vicepresident, vàrem estar tractant el tema. Els van arribar a entendre que 
s’havia de fer alguna cosa i, després, vàrem decidir en conjunt parlant que es 
continuaria la campanya fins al 31 de desembre, que totes aquestes persones que fins 
al 31 de desembre fossin sancionades, vull dir, per circular per sobre les voreres en 
bici, doncs, que tindrien dues opcions: o la pagaven ells en efectiu o podien acollir-se a 
un servei a la comunitat, que aquest servei a la comunitat constaria de dues hores de 
formació, que les donarien els mateixos Mou-te en bici, respecte, vull dir, com s’ha de 
comportar, moure’s per la ciutat tot aquell que es desplaça en bicicleta, i després unes 
altres hores fins a, diguem-ne, esgotar el pagament de la sanció que se’ls hagi posat, 
diguem-ne, col·laborant en campanyes de tota la gent aquella, vull dir, doncs, que es 
continua desplaçant en bici per sobre de la vorera.  

I a més a més, se’ls va donar l’ocasió que…, vull dir, nosaltres som conscients que, en 
tot cas, diguem-ne, el circuït dels carrils bici encara no tots estan lligats per a la ciutat 
de Girona i sempre ho hem dit i mai ens n’hem amagat. I davant d’aquesta situació, els 
vàrem dir i vàrem quedar d’aquesta manera, vull dir, d’aquesta forma, que en un curt 
termini Mou-te en bici presentaria, diguem-ne, les voreres que creia que a la ciutat de 
Girona podrien marcar-se provisionalment mentre no existís en aquell tram un carril 
bici, podien suportar, diguem-ne, una reserva per carril bici. 

No recordo exactament, sembla que ara abans de festes varen comprometre’s que 
ens ho presentarien. Després, el regidor de Mobilitat, junt amb ells, acabaria d’afinar si 
totes les propostes, vull dir, són correctes i es passaria, diguem-ne, a marcar totes 
aquestes voreres. 

Per tant, vull dir, això és tot el que s’ha estat fent respecte a la situació aquesta que es 
dona en totes les qüestions de les bicicletes. 

El senyor Salellas preguntava com la policia…, per quin sistema compta, vull dir, els 
assistents a una manifestació; no l’hi sé contestar jo en aquest moment, demà 
m’informaré i li contestaré exactament de quina manera ho compten. 

La senyora Pèlach respecte a la poda i als estornells de la plaça Poeta Marquina, bé, 
em sembla que a aquella reunió última que vàrem tindre fa un any es va decidir que es 
podarien, però que aquella no era la solució que es podia donar. Evidentment, vull dir, 
està clar, Déu n’hi do el que han rebrotat els arbres. Aquests estornells tenen, doncs, 
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la dallò de desplaçar-se un dia a la plaça Poeta Marquina i produeixen aquestes 
molèsties. Veritablement, també hem de tindre en compte –jo veuré vejam amb quines 
freqüències es va donar, vull dir, es va augmentar la freqüència de neteja– amb quines 
freqüències es fan, però tinguem en compte que neteges i al cap potser d’un parell 
d’hores els bancs i aquell parc infantil, doncs, ja comença a tindre problemes de 
neteja. Així i tot, em comprometo a veure i mirar de reforçar aquesta neteja. 

I no hi havia res més. Gràcies. 

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

Sra. M. Àngels Planas i Crous (CiU): Sí, a la senyora Costa respecte a la revisió 
metge, és cert que hi ha hagut algun endarreriment no de dos anys, però sí que hi ha 
hagut uns certs mesos d’endarreriment pel tema de la licitació. Però dir que ja s’ha 
enviat a tots els treballadors perquè puguin fer voluntàriament la revisió metge i, per 
tant, està solucionat i es podrà fer la revisió metge. S’ha enviat, la gent està responent 
i no tothom a vegades se la vol fer, però qui se la vulgui fer ho podrà fer. 

Respecte al senyor Albertí, que ens demana les peticions que fan els grups 
municipals, bé, nosaltres, Secretaria, ho rebem i ho enviem, ho distribuïm a les 
diferents àrees per tal que ens facin les respostes. Normalment les àrees són ràpides 
responent, però sí que és cert que potser hi ha alguna àrea que bé que no deu tenir la 
informació o algun problema a l’hora d’obtenir-la. Jo el que li demanaria és que m’ho 
diguin a mi o vagi directament al regidor de l’àrea a l’hora de demanar la petició de per 
què no s’ha respost. Però en general sí que es responen totes, però pot ser que n’hi 
hagi alguna que no passi. Llavors, té les dues opcions: o venir a mi i jo em dirigeixo al 
regidor o vostè si sap quin és el regidor de l’àrea, doncs, anar-hi directament. Moltes 
gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I el senyor Ribas. 
No? Senyora Muradàs, en tenia? Ah, sí, disculpi. 

Sra. Maria Isabel Muradàs i Vázquez (CiU): Mirarem aquesta qüestió que ha fet 
sobre el comptador d’aigua de la Devesa, de la zona esportiva de la Devesa; ja he 
enviat un missatge, perquè ho comprovarem de seguida. Gràcies. 

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

Sr. Carles Ribas i Gironès (CiU): Moltes gràcies, alcaldessa. Suposo que el senyor 
Lluc Salellas es referia al jardí que hem tingut sobredemanda de tres fins a vuit anys, 
que està tirant endavant la Mercè amb El galliner i amb l’escola de música. Estem 
buscant un nou espai per ubicar, estem buscant un nou espai que permeti poder-ho 
ampliar, perquè estan col·lapsades, les activitats. 

Crec que n’hem trobat un i en breu podrem donar sortida a aquesta problemàtica. 



90 
 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Moltes gràcies. I, per tant, 
queden algunes preguntes que se m’han dirigit a mi. Em sembla que no seguiré 
l’ordre. Primer, el tema del toc de les campanes, pensi que la demanda no la vam 
posar nosaltres, nosaltres estàvem treballant en la mediació, vam tenir multitud de 
reunions i no va ser possible tot i la nostra voluntat, perquè, en definitiva, érem part 
externa a les dues parts en litigi. Nosaltres vam intentar la mediació, no va ser 
possible. 

I no coincideixo que la declaració que es va fer aquí no servís de res; de fet, sí que ha 
servit, sí que ha ajudat que les diferents parts es tornessin més sensibles a què podria 
acabar o no dictaminant el jutge, i més després també de la pronunciació des del 
Parlament, que també va haver-hi una modificació. Per tant, no coincideixo que no 
servís; jo precisament crec que sí, sobretot per això, per tenir més incertesa sobre què 
podria acabar dictaminant o no el jutge. I en aquest sentit, doncs, estem contents si 
realment s’acaba ratificant aquest acord. S’ha arribat a un acord, nosaltres estem 
contents. Hem anat treballant tot aquest temps de forma discreta per aconseguir 
aquest acord. Al final s’ha aconseguit, però no podem tocar les campanes perquè –ara 
m’ha sortit així– perquè fins que no es ratifiqui pel jutge, doncs, no quedarà ferm 
aquest acord. Però si al final el jutge l’acaba ratificant, que suposo que aviat ho 
sabrem, estarem encantats, està clar, perquè sempre és millor un acord, sigui millor o 
pitjor, perquè sempre és més ben acceptat per les dues parts. 

Respecte a les xarxes socials, és la xarxa de l’Ajuntament, tindrem més cura –tindrem 
més cura–, doncs, de si passen més coses d’aquestes; ho comentarem amb 
Comunicació i ho mirarem. Però, vull dir que no és de partits, ja sé que vostès no ho 
diuen en aquest sentit, eh?, però vull dir que no parla de «hi ha anat el regidor Berloso, 
del Grup de CiU», sinó «hi ha anat el vicealcalde». Ho sé, per això que mirarem si en 
actes d’aquestes que ho obviem, doncs, no s’ha d’obviar, evidentment. I, per tant, 
mirarem a veure com ho podem gestionar millor. 

Respecte a la pancarta dels refugiats, està clar que no es tracta d’escollir entre lluites, 
és que lluites n’hi ha tantes com vulgui, cadascú…, no hi ha pas només aquestes 
dues, n’hi hauria centenars, n’hi hauria milers, totes molt importants, totes molt 
essencials. I el que sincerament que això sí que és decisió d’aquest Govern és no 
omplir la façana de l’Ajuntament amb desenes de pancartes. En cap cas –en cap cas– 
ha de significar que una té més importància que l’altra i així ho volem dir i així ho 
volem explicar.  

Se’ns demana…, vostès potser no en tenen coneixement, però és que a mi m’ho 
demanen moltíssimes entitats, moltíssimes associacions, moltíssimes persones per 
temes de malalties, per temes ecològics, per temes de…, i que tots són…, bé, 
magnífiques lluites que les societats encarem. Però no podem i, per tant, com a mínim 
prendre la decisió que n’hi hagi una com a molt. Tant de bo arribés algun dia que no 
n’hi hagués d’haver cap, seria molt bona senyal. I anem decidint una mica segons les 
circumstàncies. I aquesta sí que és decisió, que n’hi hagi una, i ens semblava que ara 
aquesta era un moment també molt important. Les dues, totes són molt importants, 
però ara ens semblava que potser després d’aquesta envestida contra la llibertat 
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d’expressió tan clara, i quan es tracta d’un dret fonamental de les persones, doncs… 
Però totes són igual d’importants, és que no vull dir que una ho sigui més que l’altra. 
Crèiem que era el moment adequat ara per ara aquella altra pancarta. 

Respecte als baixadors del tren, és cert, i estem contents que… Portàvem molt de 
temps treballant amb la Generalitat perquè fessin aquest informe, perquè fessin aquest 
estudi i per estudiar la viabilitat i les possibilitats que fos sostenible, rendible, òptim… I, 
clar, no tenim l’informe nosaltres perquè, precisament, el faran ells. El que sí és que el 
farem de forma transversal, és a dir, tindrem alguna reunió amb els nostres tècnics –
una o dues, també no crec que…–, però per posar en comú, doncs, el nostre 
coneixement, per poder-ho treballar amb ells i per arribar a conclusions que ens 
puguin servir de base de si té interès o no el tema dels baixadors. Així a priori, guaiti, 
cadascú pot tenir la seva opinió; ens semblava que potser sí, ens semblava que potser 
sí, més que res, doncs, per això, no?, la xarxa viària sempre és molt sostenible i tal. 

Té tota la raó que després la gestió és bastant lamentable. Però, escolti, també estem 
en un procés, vagi a saber vostè què passa d’aquí a un temps i si ho gestionem 
diferent o si podem posar un tramvia des de Girona. No en tinc ni idea. Però la qüestió 
és estudiar-ho i com a mínim saber quina seria la solució òptima. El que no volíem fer 
és no explorar-ho i ens semblava molt interessant, i més, doncs, si hem aconseguit 
que ho faci la mateixa Generalitat. I, per tant, ho dic ara ja en el sentit econòmic que 
ens hem estalviat uns diners i que fan ells aquest estudi. I ja veurem quan tinguem les 
conclusions. 

I em sembla que ja només em quedava la pregunta del senyor Vázquez… Ah, no, 
disculpi, sí, el tall de llum. Respongui senyor Alcalà i així jo ja tancaré. 

Sr. Joan Alcalà i Quiñones (CiU): Sí, efectivament, de fet l’any passat ja vaig 
traslladar a la companyia elèctrica aquests talls de llum que es produeixen als barris 
de Taialà i Germans Sàbat. Aquí jo atribueixo que és un problema de manca de 
manteniment per part de la companyia hidroelèctrica. De fet, quan ho vàrem traslladar 
a la companyia no en tenien coneixement. Els vaig passar un vídeo i en veure el vídeo, 
en el qual es cremava la línia perquè no aguantava el consum, després varen actuar. 

Insistirem en aquesta qüestió, és un tema de la companyia, que és un subministrador i 
que han de solucionar, evidentment. Gràcies. 

Sra. Marta Madrenas Mir (alcaldessa-presidenta): Gràcies. I em sembla que ja 
només em quedava la pregunta, de respondre, del senyor Vázquez, i és que amb la 
pregunta que m’ha fet ara entenc on està el problema de vostès –ara entenc on està el 
problema de vostès–, perquè que fins i tot públicament s’atreveixi a preguntar que com 
d’important hem de considerar els drets fonamentals de les persones i les llibertats 
individuals i col·lectives –sí, sí, vostè ha preguntat això, de què és més important–, 
perdoni, els drets humans, els drets fonamentals, les llibertats de les persones estan 
per sobre de tot, són drets, llibertats que corresponen a tota persona pel sol fet de tenir 
la condició humana i que són els que ens atorguen la dignitat a les persones –són els 
que ens atorguen la dignitat. I el fet que vostè ni tan sols es pregunti, és que tan sols 
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que es pregunti… Ara he entès el problema on el tenen vostès, que encara s’estan 
preguntant quin sentit té tenir drets fonamentals de les persones i llibertats individuals i 
col·lectives; encara s’ho estan preguntant vostès. Doncs, escolti, tots els altres drets 
que vostè ha dit no n’existiria ni un si no hi ha aquest primer i no hi ha aquest respecte 
fonamental de les persones, i això està per sobre, per davant de tot, per davant de 
qualsevol condició de qualsevol persona, raça, sexe, territori on visqui i legalitat –i 
legalitat. I això a primer de dret se sap. 

I, la veritat, em sembla extraordinari, absolutament singular que vostès hagin fet 
aquesta pregunta esperant que algú altre els fonamenti quin és el valor i la importància 
dels drets fonamentals i les llibertats de les persones. Bastant lamentable, senyor 
Vázquez. (Comentaris de fons.) Sí que ha sigut aquesta pregunta –sí que ha sigut 
aquesta pregunta. En fi, jo crec que ho podem deixar aquí. 

Moltes gràcies i fins al dia 18, que encara tenim un ple extraordinari. Bona nit. 

I dit això, quan són les nou i vint-i-cinc minuts del vespre s’aixeca la sessió per ordre 
de la Presidència i s’estén la present acta de la qual jo, com a secretari general en 
dono fe.  


